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المحفولاحه

...................العربيةالترجمةتقديم

.............الحروبعلم:المؤلفمقدمة

..........الحربفكرةتاريخ:الأولالفصل

...................طيرسالأا-ا

.........والحرباللاهوتيةالمذاهب-2

.......(التوراة)القديمالعهدكتاب-

..............المسيحياللاهوت-

.......الحربعنالفلسفيةالمذاهب-3

الصييونالفلاسفة-

..............الاغريق-الفلاسفة

..............المحدثونالفلاسفة-

نيته--مزديجوزيف-هيجل--كانط

.......والشريعيةالأخلاقيةالمذاهب-4

.............-..القدماءالرومان-

الصفحات

000.(9-71)

00.(91-22)

00.23()44-

00.23(-25)

00.25(-)28

00.25(-)26

00.27(-28)

00.28(-)32

00.28(-)92

00.92(-)92

00.92(-)32

00.92(-)31

00.31(-)32

00.32(-)38

00.32(-)34
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...............التوراةفيالحربقانون

....................الوسيطالعصر-

................الأخلاقيونالمرعون-

.................-كلوزفزفيليميكيا-

..............السوسيولوجيةالنظريات-5

...................المتفاثلةالمذاهب-.

سبنسرهربرت-كونتأوجيست-سيمونسان-

..............لماركسيينواماركس-تارد-

..................المشائمةالمذاهب-

.....وتعريفهالمحديدها:الحربظاهرة:الثافيالفصل

......للحروبالاتتصاديةالخصائص:الثالثالفصل

...............المسبقالاعدادضرورة-ا

.............للحروبالاقتصاديةالآثار-2

.....للحروبالمفترضةالاقتصاديةالأسباب-3

...............الرفرةاوالعوزحروب

...........الاقتصاديةوالأحوالالحروب-4

.......للحروبالديمغرافيةالمظاهر:الرابعالفصل

.............للحروبالديمغرافيةالآثار-ا

............للحربالديمغرافيةالوظيفة-2

....................المتفجرالبناء-

...............للحربالأوليةالوظيفة3-

.....................المدمرةالنظم-4

..............للأطفالالمبايثرالقتل-أ

.......مباضغكيربطريقةالأطفالتتل-ب

...........التناسلأعضاءاستئصال-ب

-34(.)35

)35-35(.

.35(-)36

.(36-)38

.38(-)44

.(38-38)

.-38()42

)42-44(.

)45-05(..

)51-62(.

)51-54(.

)54-55(.

.)55-57!.

)57-95(.

.)95-62(

.63(-)76

.63(-)65

.65(-)67

.67(-)07

)07-71(.

76(-7؟).

-71(-)72

.72(-)73

.73(-)73
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...............الرهبنةنظامد-

..................الرقهـ-

...............الردعقانون-و

............للأطفالجلالمزالقتل-

.للحروبالاثنولوجيةالسمات:الخامسالفصل

...............والعيدالحرب-ا

.........للحربالجماليةالسمة-

..........للحربالمليةالسمة-

..........المقدسوفكرةالحرب-

....السيكولوجية(الزندقة)المانرية-

...الأضاحيوطقوسالحربطقرس-2

للحروبالسيكولوجيةالمات:العادسالفصل

........والعدوانالحربيةالنزعات-ا

...الحربيةللنزعاتالنفسيالتحليل-

.......المحاربينعندالسلوكانواع-2

...الاجتماعيالتسلسلفيالمحاربون-3

................الحكامسلوك-4

......للحروبالسيكولوجيةالنتاثج-5

.............السلميةمنصور-6

وعاتومشرللحربوةالمعزالأسباب:السابعالفصل

الاتصادعلىالقائمةالسلاممشروعات-ا

.......للسلامالسياسيةالمشروعات-2

........الواحدةالدولةمشروعات-3

....الأهليةللحروبالتاريخيةالأهمية-4

السلام

00.73(-)74

00.-74()75

)75-75(.00

00.76(-)76

00.77(-)84

00.77(-)97

00.97(-)08

)08-81(.00

00.)81-82(

00.)82-82(

00.83(-)408

)85-301(..

00.(85-)87

00.88(-)98

00.98(-)19

00.(19-)39

00.)49-79(

..79(-)001

)501-301(.

.501(-132)

)601-901(..

.011(.-).111

.111(.113-)

..113(-114)
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(151-1.)0000000000014الدولبينالتوازنمشروعات-5

الياسيةالنظمعلىقائمةسلاممشروعات6-

(911ا-)000000000000000000000.15ومع!تقداتهاللدول

(126-.)00000911القانرنعلالقاثمةالسلاممروعات-

-127(؟0000000000261والنرفيهيةالسيكولوجيةاثاريع-7

(912-.)000000000000000127الديمغرافيةالمصزوعات-

132(-.)000000000000000912اللاحنزعمثروعات-8

134(-.)0000000000000000000000000000133خاتمة

-135(.)0000000000000000000135الحربعلماوحرب
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ققصيه!القىتجرا!ىمبيز

:الصكؤتحصعث!صتجم

العربيةالأمةشهدتفقد،تمامأملاثموقتفيالكتابهذانئريجيء

الشعبعلاصرائيلشنتهاالق،الإبادة"لحربالرهيبةالنتاثج

انانكلشارككما،الحربهذ.آثارمحتفمنلبنانوعانت،الفلسطينى

بآلامالمميقالاحساسفيوبصراخه،وضمير.،وعقله،بقلبه،عربما

.الحرب.هذ.

:بوتولجاستونللأصتاذالكتابهذاحجمصغرمنالرغموعل

لعلمالدوليالمعهدرئيسونائبالعلياالاجتماعيةالدراساتبمعهدالأستاذ

إلىتهدفشاملةدراسةلنايقدمأناستطاعقدأنهالا-بباريسالاجتماع

لظاهرةتاريخيةرؤيةذلكفيمستخدمأالحرببموسيولوجيةالتعريف

والس!ياسية،،والاقت!صاديةالاجتماعيةوالنتاثجالآئارمختلفومحللأ،الحرب

لمشروعاتتصورأايضأقدمكما.للحروبوالنفشة،والسكانية،والثقافية

بينالصراعصورأقصىبوصفهاالحروبمنالتخلصومحاولاتالسلام

تحليلأهمعلتنطويبوتولالأستاذيقدمهاالتيالدراسةانوالواقع.التر

.والاهتمامبالقراءةجديرةفهيثمومن،الظاهرةلهذهوأعمقه

التحليلأثارهمارئيسيينقضيتينمنالتقديمهذافيانطلقولسوف
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مندرجةعلىتبدوالأولىالقضية،الكتابهذاعليهانطوىالذي

يةوالرؤالبشريالصراعصورأقصبوصفهابالحربتتصللأنها،العمومية

عمويةاقلتضيةفإنها،الثانيةالقضيةوأما.الظاهرةلهذهالسوسيولوجية

وجهوعلى،الحربمنالأديانبموقفالخاصةهيتلك،الأولىمن

شأن-شانهالمؤلفأنذلك،الحربمنالإسلاميالدينموقفالتحديد

نأيزعموالذيبينهمالثاثعالخطأذاتفيوقعقد.-المستشرقينمنغيره

زعموهذا،السلاحبقوةانثروأنه،والقتالالحربالىيدعوالاصلام

الدينحولزاثفةأفكارنشرالىيهدفكما،فهموسوءتضليلعلىينطوي

.والسلامالسماحةدين،الحنيفالإسلامي

555

3كلاوزضمنهاالتىالعباراتتلكمنالأولىالقضيةمناثةنبداولعلنا

عنمختلفأث!يئأليستالحرب.ه:يقولكتبحيثالحربعنمزلفهفيتز

المتعددةالخاصةالنزاعاتنجمعأنأردناماو)ذا،واسعنطاقعلالمبارزة

مناثنينفينفكرأنبنايحسن،واحدمفهومفيمنهاالحربتتالفالتي

نا.لارادتهخصمه)خضاعالبدنيةقوتهبواسطةمنهماكليحاولالمتقاتلين

.،مقاومةايةعنعاجزأليجعلهأرضأخصمهالقاءهوالمباشرالفرريهدفه

الخصماكراهيستهدفالعنفأعمالمنعملالشكلوبهذا،إذنفالحرب"

،والعلومبالفنون،للعنفمجابهتهفيالعنفويتسلح.ارادتناتنفيذعلى

أنالا.الأفرادحقوققوانيناسمتأخذ،تذكرلاتكادصغيرةبقيودويقترن

لالأنهالبدنيالعنفبمعنىفالعنف.العنففاعليةمنتضعفلاالقيودهذه

أما،الرسيلةاذنهو،والقانونالدولمفهومفيالاالأخلاقيللعنفوجود

أمانبكلالغايةهذهنحققولكي.الخصمعلىارادتنافرضفهيالغاية

العملياتهدفبالتعريفهيالغايةوهذه،العدوسلاحنزعينبغي

الىينتسبلاشيءكأنها،ويبعدهاالغايةمكانالهدفهذاويتخذ،الحربية

الأممبينللحروبوصفهفيفيتزكلاوزيشطردثم.نفسها!الحرب

01
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منودمارأشراسةاقلالمتحضرةالأممبينالحروبكانت)اذا:بقوله

.أالدوللهذهالاجتماعيالوضععنناجمفذلك،المتخلفةالأممحروب

للاسعمارتروج)نهابل،قبولهايمكنلامضللةفكرةهذهأنوالواقع

الحروبفكل،المسلحةالعسكريةالقوىذاتالعالميةوالامبريالية

شراسةالآنحتىين!لمالعالمأنكما،رهيبةدمويةكانتالاستعمارية

هروشيا،علىالذريتينألقت!قنبتيهاعندماالأمريكيةالم!تحدةالولايات

أمريكابهاقامتوحثيةدمارعمليةالشماليةفييتنامشهدتكماوناجازاكي

بعمليةتامتحينما،لبنانفيالدنيئةفعلتهااسرائيلفعلتوبالمثل.أيضأ

.الدماءمنكبيرةبركةلبنانمنوجعلتالفلسطينىللشعبجماعية)بادة

العنففكرةحوليدورللحربالاجتماعيفالمفهوم،وااذن

بينللتفرقةعددةمعاييرعنالبحثالاجتماععلماءحاولولقد،والصراع

ونتائجآثارنحتلفعنبالكثفأيضأواهتموا،جهةمنوالسلمالحرب

عن.ع303ولأكالهسوروكينبيتريمكتاباتوتعد.اخرىجهةمنالحروب

من،بعدهاوما2891عامالىتعودقديمةانهاركم،الحربسوسيولوجية

نأسوروكينويؤكد.الصددهذافيالسوسيولوجيةالتحليلاتوأشملأهم

النظروجهةمنللحربمتكاملئصورتطويرعنقاصرةتزاللامعلوماتنا"

بذلهاالقالمعاصرةالمحاولاتفيحتىذلكتبدىولقد،،السوصيولوجية

نأعليهالمتفقلكن،الحربلظاهرةحدؤدلوضعوالقانونالاجتماعرجال

)حالةبوصفهاالظاهرةهذهببحثتتعلقللحربالاجتماعيةالدراصة

تشهدهاانيتعذروالعلاقاتللسلوكأنماطظهورفرصةتتيح،اجتماعية

صياغةفيالتصورهذايفيدوربما.4ءعححاللمحالةهيمقابلةحالة

أهمانعنفضدلأهذا،ونهايتهاالحربلبدايةوواضحةمناصبةمعايير

بينالمملحةالقوةلاستخدامالقانوفماالتبريرعلىتنطويأنهاالحربمعايير

مبررأدائماالعداءفليسذلكومع.مباشروصراععداءبينهمايسودجماعتين

علىاليهاينظرأصبح،أخرىجهةمن،الحروبولكن.الحربلنشوب

11
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المتحدةالأممهيثةأكدتفقد،الدوليالقانرنيالاجماععنخارجةحالةأنها

يهددلانحوعل،السلميةبالوسائلالدوليةالصراعاتحسمينبفي(نه

العدالة.بتدعيمويمحالدوليينوالأمناللام

نأالملاحظأنالا،للحروبالدوليةالمواثيق)دانةمنالرغموعلى

فيفاقتربمابل،المعاصرةالأمموصلامامنتهددظلتالحربظاهرة

بينالاتصالنطاقاتساعأنويبدو.القديمةالحر،-بوخطورتهااهميتها

مما،والتك!نولوجياالإعلاموسائلشهدتهالذيالهائلالتقدمبعدالثعوب

نأإلىبالاضافةهذا.يسيرأأمرأوالصراعاتالعداواتانتشارامكانجعل

القوىفيالدائمالتوازنعدممننوعأمعهاصطحبقدالتكنولوجيالمدم

مماالعالميةبالظروفالشعوبوعيمستوىارتفاععنفضلأهذا،العسكرية

عالميةحروباندلاع)مكانبةحولالعامالقلقمننرعاثارةإلىبدورهأدف

هذهجراءمنالبثريالجنستهددالتيالأخطاروحول،وقتأيفي

.الحروب

عكستقدالحربظاهرةتناولتالتيالكتاباتانشكمنولي!

تحل!يلاتوهناك،الاجتماعيالعلمفروعبكافةالمشتغليناهتمامات

وسوسيولوجية،وسيكولوجية،وقانونية،وتكنهولوجية،واقتصادية،سياسية

وبيان،النظرمنالمخلفةالوجهاتهذهتوضيحينبغيثمومن.للحرب

اظهرهافقدللحربالسياسيةالقيمةأما.بينهافيماوالارتباطالتداحلمدى

والرومانية.والاغريقيةالمصريةالحضاراتفيوبخاصة،القديمالتاريخ

الآخروبعضهاقديمبعضها،الحروبلهذهنخلفةسياسيةتحليلاتوهناك

،الحربلظاهرة3المعاصرالياسي!تالمحلليناغاهاتوتتباين.معاصر

ثمومن،المتحدةالأممميثاقمنأساسآينطلقبينهمالساثدايأوا!فالاتجاه

تحقيقأجلمنوذلك.والعنفالقوةاصتخدامويمنع،تمامأالحربيدء!

أصحابيميلبينما.والرفاهيةوالتقدموالتوافقوالأمن،الشعوباستقرار

العالم،فيالياسيةمذاهبهاتختلفدولتواجدلأنالقول!إلىالثافيالاتجاه
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النظاميعتمدأحدهماجاسيينمعسكرينالىالعالمانقامذلكعلوالمثال

فرصدائآيدعملسوف،الحرةالراصماليةعليقوموالاخر،اليرعي

تقفيانأجلكلتالحكوماتهذ.تصارعسوت)ذ،والعنفالحرب

الدعاية،منبد،آالصراغوصائلكافةباسخدامالأخرىعلاحداها

الملحةالقوةواشخدام،العنفوكديداتالسكريةوالأحلاف

الأداةهيقكونانفيتستمر!وفإلحربانذلكومعنى،والحروب

المصالحتحيقضروراتمنضرورةوهي،القوميةللياساتالرئيية

القومية.

فيالابقينالموقفينتجولالىيميلونالثالثالاتجاهأصحابانويدو

الع!كرية6القرىبتوازنالاخفاظضرورةعليصرونفهم،واحدآن

ن)،العالمفيالنوويتينالقوتينبينالتوازنبواسطةيخققانيمكنأفروهذا

وأمواثيقبايةتحفلولنللشريةمدمرةآثارذاتتكونصوفالنوويةالحرب

القوىبينبالتوازنالاحتفاظيتملن،وهكذا.أخلاقيةأوقانونيةحدود

بوجودالااختلاد-حالةفي.الحروبقيامفيالرئيي-الببالعكرية

وصيلةيكونانيمكنوبالحروببالعنففالتهديد،مضادةأخرىقوة

نجد،وأخيرأ.العالميةالأزماتحالةفيوبخاصةالياصةعلىللحفاظ

الوقتفيتوافقولكنها،النوويةالحربتجنبضرورةتؤكد،رابعةجماعة

تفرقةتقيمولكنها،للدبلوماسيةكدعامةالملحةالقواتضرورةعلىذاته

ول،،ح7!ااول)اةول)،أالاتفاقيةبالحربتميتهيمكنماوبين،النوويةالحرببين

تهدفالتيوالأحلافوالمعاهداتالاتفاتاتإلىتلجأالحربوهذه،63*

استخدامعدمحولالاتفاقوتأمينطالحرليةالنوويةالطاقةنطاقحصرإلى

.الحربفيالنوويةالطاقة

انق!املنالاتضحالاتصاديةالنظروجهةإلىذ!كبعدانتاتلناما!إذا

المناف!ةأنيؤكدونالحرالاقتصادفظريةفأثسحاب!فريق!-إلىالاقتصادي!!

3؟
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حاولتالتىالدراساتالىالنظريةالمناقشاتهذهجانبأتركناماو)ذا

لويرأنلوجدنا،وافعيةبياناتعلاعتمادأالحربظاهرةتحليل

للحروبالاقتصاديةا،صابأنيعتبرأ"حسا5اة"،أ"3+ثاغلىريتثاردصون

للحروب)حصائيتحليلبعدالنتيجةهذ.الىخلصوقد،فبيأاهميهاتقل

هذهأهميةأنأيضأولاحظ،9491-0182عاميبينفي!الثتالتي

فقد،وعمومأ.الكبرىالحروبفيعنهاالصغرىالحروبفيتزدادالعوامل

قررنتاذاأفه،النهجهذانفسعلصارتالتىالدراساتاوضحت

الياصي،الطموح:مثلالعراملمنبنيرهاللحروبالاقتصاديةالعوامل

القانونية،والمطالب،التكنولوجميوالتنيرهالأيديولرجيةوالاعتقادات

متنيرهعالمفيصلامحالةتحمينعدمفيوالركبة،السيكولوجيةوالعوامل

الذىاللررأميتهافيلفاقتالاقتصاديةبالأصبابالعواملهذهقورنت)ذا

.الأصبابهذ.تلعبه

،الحروباثارةفيالنفسيةالعواملدورأبرزواقدالمسعلماءأنعل

الاقتصادمثلاخرىعواملوأهميةالنبيةأهيتهابينيقارنواأنوحاولوا

والتوترالسياصيللصراعالنفسعلماءدراساتواوضحت،والتكنولوجيا

واستخدامالحرببظاهرةالمرتبطةالنفسيةالعواملمنمركبأهناكأنوالقلق

التناقضتشملالنفسيةالمتغيراتوهذ.،واصعنطاقعلالعسكريةالقوى

،والعدوان،والاسقاط،والتوحد،والاحباط،والابدال،الوجدافي

منزملائهمالاجتماععلماءشاركولقد.والقلق،المرضيةوالمخاوف

الاجتماعية،وأسبابهاالحروبظاهرةدراسةالنفسعلمفيالم!تخصصين

الدولية،والصراعاتالدوليةوالعلاقاتالتنظيماتحولدراساخهمودارت

الاتجاههذاوتمثل.السوسيبرلوجيةالنظروجهةمنعالميسلامتحقيقوظروف

وسيمور،.ول2،3أ+هأاتزيوفيواميتاي،غأ+ادا!)حس!4كلوداينى:أعمال

هولكومبوأرثر،.430051"حأجودريتشوليلاند،.3ول،+اء7ميلمان

5.كلاركوجرنفيل،.33!!+لا"حشومانوفريدريك،.ولح)5+!وله
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اصحابيذهبحينعلى،للسلامالوحيدالضمانهيالحرةالتجارية

فيللحروبالرثيسيالسببهوالرأسماليالاقتصادانالىالمارك!يالاتجاه

مل،ستوارتوجون،سميثآدمنجد،وهكذا.الحديثالعصر

هيالحرةالاقتصاديةالمنافةأنيؤكدونكويدنوريتثارد،هولوكورديل

تضمنسوفالحرةالتجارةانكما،والتوزيعالانتاجوراءا،ساسيالحافز

دولةكلفيهتكون،عالميأاقتصادأوتخلقالعالميالعملتقسيممننوعأ

اندلاعلعدمعالميةضماناتيخلقمماالعالميالتجاريالظامعلمعتمدة3

إلىيضاف.العالميةالاقتصاديةوالنظمالمؤساتهذهعلىحفاظأالحروب

يؤديصوف-المدرصةهذ.نظروجهة-منالاقتصاديةالعقليةنمرانذلك

نأعلى.والعسكريةالحربيةوالنزعاتللاتجاهاتمخالفمناخضيوعالى

الحوافزقيمةمنيضعفسوت،الاقتصاديالثاطفيالدولةتدخل

الثاطويت!جه،المتهلكاخياجاتلسدوالانتاجللعضلالانتاجية

توجيهأيمثلبدورهوهذا،الدولةقوةدعمالىذلكمنبدلأالاقتصادي

011سبنرهربرتدفعتالتىهيالفكرةهذهولعل.العكريةللاهتمامات

الصناعي"المجتمع5:همالطمجتمعاتنمرذجينبينالتفرقةالى3حح+حه3

الذياالعسكريالمجتمعو)،والأمنوالسلامالحرالاقتصادعلىالقائم

.للحرباس!تعداداالاقتصادعلىالدولةسيطرةفيهنسود

الراسمالي،العالميللن!ظامتحليلهافيالماركسيةالأفكارتطورتولقد

المحلية،السوقعلىالاعتمادقلالعملاششغلالازدادكلماأنهتؤكدفهي

الاستعماريالتوسعأهميةتاكيدالىيدفعهموضعفيالراسماليرنوأصبح

جديدةعاملةوقوى،الحامللموادجديدةومصادر،جديدةأصواقعنبحثأ

يؤديالاستعماريالرأسماليالتوسعوهذا،الاستغلالمنلضروبتخضع

إلىثانيأثم،المتخلفةالدولهزيمةإلىتهدفاستعماريةحربإلىأولأ

وأالمستعمراتحولللتسابقنتيجةتنشأذاتهاالراسماليةالدولبينحروب

التجارية.الاتيازات
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اتجاهويخ!تلف.خا!!ابيلوكارول.ل3،3لأء"خاثةصتراتشوجون،،3،)ح

،الاجتماععلمفيالمحدثةالدارونيةالنزعةأصحابعنالباحثينهؤلاء

نأيعتقدونهموإنما،تجنهايمكنلاالحربأنيعتقدونلاأكمحيثمن

الوعي،مثل،عديدةمؤثراتالىالثرمثلمثلهاتخضعالحكومات

خاضعامرما،موتففيمعينقراروصنعهـوالقهر،،والعقل،والعادات

والتقويم،التحليلوعمليات،معلوماتمنيتوافرمامنهاالعراملمنلعدد

.القراراتصنعيتولونالذينأولئكلهايخضعالتيالظروفعنفضلأ

الوظائفب!برازللحروبالسوسيولوجيةالتحليلات)هتمت،وقدهذا

قسمين؟الىالصددهذافيالآراءوانقمت،للحربالمختلفةالاجتماعية

التقدمفيحاسمةعراملتمثلوالصراعاتالحروبأنيؤكدتسم

نأيؤكدآخروقسم،الامجابيةنتاثجهاالنظرنااذاخاصة،الاجتماعي

تشهدهاالتيالعديدةالكوارثعنمسئرلةوانها،البثريةعل!ثرالحرب

أصاس-علىالاتجاهينهذينمناتجاهكلتناولولقد.الاجتماعيةالحياة

الاقتصادية،والظواهر،الكانعلىالحروبآثارثرا!ة-ملماته

،والآراءالاتجاهاتوتغير،الاجتماعيوالحراك،والسياسية،والأخلاقية

لنايتضح،وهكذا.والفنونالعلومعلىالحروبآثارأيضأدرصتكما

بوتولجاستوناستطاعولقد،الحربسوسيولوجيةفيالبحثنطاقاتساع

الاتجاهاتهذهكليتناولأنالعربيةالترجمةهذهلهتقدمالذيمؤلفهفي

والتحليل.بالعرض

++!ه

كتابفيوردبمانتعلقفهي،نعالجهاأننودالتيالثانيةالقضيةأما

النزعةنفسسايرأنهاتضحفقد.الحربمنالاسلامموقفحولبوتول

إبرازإلىتميلوالتي،المثرقينبعضكتاباتعنهاتكشفالتيالمغرضة

وجهل،تفليلشكولاوهذا.السيفبحدانتشرقدأنهعلىالاسلام
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حياةوكانت،حربلاصلامدينفالاصلام.الاسلاميةالدعوةبحممة

القرآنقرركما،والسلاموالمحبةوالصفحللتسامحأعلمثلأالكريمالرسول

الدين!فيإكراهلااالدينفيالدخولعلالناس)كراهيجبلاأنهالكريم

آمنواالذينأيهايا):تعالىويقول.(256آيةالقرةسورة:كريمقرآن)

وفي.(802آية:البقرةصورة:كريمقرآن)"كافةالسلمفيادخلوا

جنح)ذااللامالىبالاستجابةالكريمرسولهاللهأمر،حربنشوبحالة

كريم:قرآن)"اللهعلىوتوكللهافاجنحللسلمجنحواوان"لذلكالعدو

.(01آية:الأنفالسورة

واذلال،الأموالونهبالغزولأجلالحروبحرمتدالاسلامأنعلى

و)نما.)9(الأنالاستعماريةالدولتفعلكما،و)خضاعهاالث!عوبكرامة

حريةعنوللدفاع،للأخطاراالاسلاميةالعقيدةتتعرضحينماجاثزةالحرب

جميعأ،العقائدحريةوكفالةضمانمع،وأمنهاوسلامهاواستقرارهاالأمة

فيوقاتلوا):تعالىيقول،بالعدوانابدأالمسلمونيبدألاذلككلوفي

)قرآن،المعتدينيحبلاالله)نتعتدواولايقاتلونكمالذيناللهسبيل

ف!نناالحقيقةهذهعلىندللأنأردناو)ذا.(091آية:البقرةسورة:كريم

الىالقارىءنحيلونحن،لهاحصرلاوشواهدأدلةنقدمأننستطيع

والسلم،الحربمنالاسلامموقفتناولتالتيالاسلاميةالدراسات

اعداءمنوالمضللينالمغرضينادعاءاتعلعديدةردودأوتضمنت

.الإصلام

الاحميزالفكر،عدالمعطيعليود."ثرفجلالعمد.د:فيذلكتفاصيلراجعزا(

وص88مى،7891،المصريةالجامعاتدار،وطابشخصيات:الأسلام
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وأعاجلأالحربلن!هى)ذالاجحماعصهال!حولا!فيجدآكب!رآدورآتلعب

وأالصينحالكانت،وتلكالانماحعلانغلاتأالدولأشدب!رغام،آجلأ

صيورةاقوىهيالحربكانتولربما.الماضيالقرنخلالالمئرباواليابان

آتعزلةبالقؤئقطعهي،فعالةوأعظمهاالحضاراتبينالاثصالصورمن

الظافرمننقرراننستطيعاذ،الأزياءالىحتىتاثيرهاويمتد"ال!ميكولوجية

اللاحقةالأعوامفيالرسميةالئيابقفصيللطريقةتبعآماحربفيالحقيقي

عنها،ينقلالتيهيالفرنيةالخبرةكانتنابليونحربفبعد،للحرب

الأمريكيةالحبرةدورجاءوالأن،الانجليزيةالخبرةكانت8991عاموبعد

!.والروسية

وضوحأالاجتماعيةالحياةصورأكزهيالحربف!ن،وباختصار

نتساهلانلنايحقذلكضوءفي،للتحرلحقأسريعةءمورةفهي،وتغيرأ

تحركلملماذا؟البليمولوجي)؟(أيللحربحقيقيعلم؟ضعأكثيرتأخرلماذا

خصاثصهامرضوعيةبطريقةلدرصباحثأياجمتماعيةظاهرةأهم

المخصصئةالمعاملقيامنرىونحنقرننصفومنذ؟الوظيفيةومظاهرها

كلتتكاثر)نهابل،الصفراءوالحمىوالطاعونواللالسرطانلدراسة

التيرهي،الحروبتدفعنالمفلماذا،طيبضيءشكولاوهذا،يوم

لملماذا،مجتمعةالكوارثتلككلمنبكثيراكثرالضحايامنوحدهاتبب

؟للأبحاثمعهدأصغرانثاءالىاليومحتىتدفعنا

فيعقبةاولتتمثلولذا،بالدهثةيبدأالعلمأن:(رصطويقول

قدأنناإذدهشتناتثيرانهاتمامأالعسيرمنأنهفيللحروبالعلميةالدراسة

انتباهنا.تلفتبأنجديرةفهي،ذلكومع،الظاهرةهذهكثيرأألفنا

العلحيةللدراصة8،11)،+ا،1)،!حأاليمولوجياصمسعطيادصالقمؤلصفياترفالقد)1(

لطلىيدرالدلىالحربعلمصيخزهاأنلأجل،اتجماعيةظاهرةتعترالتيالحربلطاهرة

.حر!اركانوكياتالمكربةالمدارص
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يصيمص/

الؤلفصقصعض

)1(المحرهـبعم

،للأنظارلفتآالاجتماعيةالظواهراعظمهيالحربأنفيجداللا

وحهةمنمفهوماالتاريخهو"-كايمدوريقولكما-الاجتماععلمانطالما

ذلكويرجع.التاريخأنجبتالحرببأنالزعميمكنفإنه،أخاصةنظر

منوليس.الملحالصراعتاريخاعتبارهيمكن،برمتهالتاريخانالى

أشدهيالحروبلأن،المعاركتاريخيكونانعنكليةيترتفأنالمحتمل

التيالحدود-نردلمأماردنا-ذاتهالوقتفيوهي،وضوحأالتاريخعلامات

تحطمتالحربطريقعنأنهذلك،للأحداثالعظيمةالتحولاتتميز

طريقهاعنانهالقوليمكنالمعنىوبنفس،المعروفةالحضاراتكلتقريبأ

التفوقتأكدأيضآخلالهاوس،تقريبأالجديدةالحضاراتكلظهرتايضأ

راسعلالمخمعاتمنمعينأنمطأقصيرةأوطويلةلفترةاقامالذي

البشرية.

التيالجمعيةالمحاكماةلتلكثيىالعا!هـااالرقتفيهيوالحرب

يا1،"(91(ولرحوس،الحردىأيا.،1)1)1ا!اااالرداليهمنال!كة)ا!،23)(ا!(أ+حاظاكلمةإن)1(

ووطانفها،ولاثجهاوأصاكاالحر!أشكالاي،عاملوحهالحر!كلمةنصي(بحث

ميردماثة"كتالهلىلونولحاشردالكللمةهدهأقرح.فد،احتماعةظاهرةباعتارها

52صر401رقمايهيرةالاروسعلهعريقلا،4691عامظهرالذي6قيل
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نقوللأنحاجةفيقارىءهنالي!!:)+،(؟لالا)،3!(برودونويقول

مافكرةالجميعفلدى،والواقعيةالطبيعيةالناحيةمنالحربهيماله

الرواياتعنهاسهحوالأنهموالآخرون،شاهدوهالأضهمفالبعض،عنها

فكرةنقاومأنإذنوعينافيها!شاركلأنهمنهمكبيروعدد،الكثيرة

عقليةعادةإلىيرجعالحالةهذهفيالرضوحانإذ،للحربالمزعومائرضوح

والجند.الحربلعبةيلعبونتقريبآالأطفالفكافة،الطفولةعهدمنننثأ

تبدوالحربأنفيتتلخصالدراسةهذهتعترضالتيالثانيةوالحقبة

لحظةفيتندلعوهي،ونهايةبدايةلهاأنإذ،إرادتناعلىئمامآتتوقفوكأكا

لهاونعزو.ودينيةدبلوماسيةمنالاجراءاتأنواعبكلالزمانمنمحددة

إلىنظرناوإذاومناقشاتمحادثاتفيطويلأوقتأإعدادهااستغرققددوافع

وأنها،منهامفرولااختياريةأنهاعلىلناتبدوفإنها،حدةعلىحربكل

.وإمعانطويلتفكيربعداتخذقدقرارعلىفقطتتوقف

إراديعملالحروبانفيالاعتقادذلكيكونالتحديدوجهوعلى

علمية.دراسةدراشهاسبيلفيالقاثمةالرئيسيةالعقبةفيالأصلهو،واع

آلافكأبالرغمأنهإذ،أالثريعيةالوهمية!عننتحدثأنهناونود

بينبعراكتصررهمفيالحربتمثيلفيالمرعونيمضي،التاريخيةالتكذيبات

قانوناوالخاصالقانونعهودعلىوقياسأ،مبارزةاوشجارأوالأفراد

وقوانينومحاكمدوليةأحلافمئ!روعاتقيامفتراتعلىنرى)1(،العقوبات

البوليسي،التنظيممننوعطريقعنالحرل!منعيشهدفبعضهادولية

الشرفقوانينمالعلدقيقاتنظيماتنظيمها،بهاالتليممعتزيدوأخرق

مبارياتتحكمالتيالأصولمثالطعلىأوالمهذب!!المتارزينلدىتريال!

الآنحتىتقدملمالتيالتحكيممشروعاتوبالمثل،القدمكرةأوالملاكمة

بتصورهالاقطاعيالقانونالأكزعلىأوالخاصالقانرنبعثسوىشيئآ

الاحرامعلمتجامصوالجاني"ت!يسالاطيمعلىدا!وم!!11(
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.الباروناتبلاطفيالحالكانكماعدولبواسطةالنزاعفيللتحكيم

ولكن،فوريعلاجلايجادبالاهتماميختصحينذاكالأمركاننقد

بصورةولونعرفانناالقوليمكنناهلنعرفها؟لالأشياءنثرعكيف

التيالأدوارهيوماوظائفهاهيوماطبيعتهاهيوماالحربماهية،تمريبية

.؟تؤديها

فيهو،ومفهرمأمثروعأأمرأيكنمهمابالعلاجالاهتمامهذا)ن

نسارءاننااذللحروبالعلميةالدراسةطريقفيالرئيسيةالعقبة،اعتقادنا

.نعرفأنقبلنؤمنأنأي،المرضمعرفةقبلعلاجإيجادالى
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هـللذ!يملا

لمحرلثاصفيجمزلا

وقبل،وتعريفها"الحربظاهرة"تحديدنحاولانقبل،لنايخبغي

شانفيلأتالتيالأساسيةالنظرياتنستعيدأن،مظاهرهاتحليل

ومنذالناسكانأنمنذبصددهاصدرتالتيالرئيشةوا،حكام،الحرب

.تقاتلراأن

ساطيرلأا-ا

غامضةعامبوجهالكونعنالبدائيةالشعوبتصوراتكانتإذا

علىفالأمر،منهامحددةتعاليماستخلاصيمكنلاانهلدرجةشديدأغموضآ

عنمعارفهافينجدأننا)ذ،تاريخيةحضاراتتجاهتكونعندماالعكس

مثتركتين:سمتينالدينيةأساطيرهاوفيالكون

والأساطير.المعارفهذهمنالحربتحتلهالذيالضخمالمكانأ-

وتشجعهالآلهةتمارسهالذيالحربيللنثاطالمحمودةالسمة-ب

.وترعاه

الذيالجرمانيالبانتيونمنالثأنهذافيتمثيلأأكثرشيءثمةليس
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التيالآدبغرارعلىءانثىالذي31*()!(ا،6اا)فىاالفالهالااسمعليهيطلق

أوديرمنبالرضىتفيضنظرةوتحت،مظفرةحملةبعدالمحاربونفيهايبتهج

الأسلابحولهمومنالسعداءالمحاربونلربوفيهاالمعاركرب5()ولألأ

ماشيتهمويأكلونأعدائهمجماجمفيالمفضلشرابهم،والأسرىوالرقيق

فيإربآتقطعأنفرحتهمأعظموما،يومكلتتجددالتيجلودهاويتقاسمون

الآلهة.قصرفاءفيالمادبةآخر

البوذيةكاتوإذاللسلامميلأأكثرالصينيةالميتولوجياكانتواذا

حربيةبسمةتتمزالعكىعلالبرهيةالهندفإن،للحربمعارضة

الأرباببينالمعاركغيرالمقدسةكتبهمفيشيءهناكفليى،ضخمة

والقردةالناسأحيانآلاركفيهاوالتي...الخوالمردةوالثاطينوالربات

الأيصاطيرتلكبرواية7(أ)فيا،لاالفيداسكتابويفيض.أخرىوحيرانات

لحكاية(لاااةاةد!اة"اأ)كولالرمايانامثلالضخمةالملاحماضعارأغلبويخصص

الهنديةالمعابدوتكتسي،المعاركبأوصافتفيضالتيالدينيةالحفلاتتلك

براهماثموفاروناوميترااندراالأربابوأنالصراعاتتلكتمثلبارزةبأشكال

الحربية.عرباتهمفوقصخبفيليتصارعونكاليوالربةوسيفاوفسنو

الذينوالأرباب2()ظولعزيوصلنافتعرضالاغريقيةالميتولوجياأما

يناضل((أأ)!)،ول،(3كرونوسونرى)حغ،ا!أ+(ويفاوالمردةاليتانيحاربون

والخوفالفرقةآلهة()!م!ولمارسبالإلهويحيط)عغولثهأ"3(أوفيوفيضد

دروعهفي3(افى)!ةابالاصويبدو،االرجالقاتل9بلقبويشرفوالفزع

قاتلة.سهامآيحملنفسهار"!()2()ول)،اوأبولو،والترسبالحربةمتسلحأ

الاضاحيتقدمانالمعروفةالحضاراتجميعفيالمالوفةالأمورومن

مديةباالحعساءألمايخالرحالمبدوهوالألمانيالالتردع!!عارةهياةلثاا،"اااةاالفالهالا()1

باقريا.اعحالسرولوف

بالوطحمأفىا+أدا-يلحدهاوالتياليولالةالميزلوجابهاترخرالتيالالهةاحماءكلهاهده)2(

با.والأؤكالالبادة

24
http://www.al-maktabeh.com



وإما"بتركالأسرىبذبحإما،النصرإحرازوبعدالمعاركقبلللآلهةبإسراف

كانوالأزتيكوالمصريينالأشوريينوعند،للمعابكالغائممننصيب

.الفرحوصرخاتالبخورمنسحبوسطبالآلافيذبحونالأصرى

المتوقعة.الجنائزيةالطقرصمعأحيانآللآلهةالأضحياتفكرةوترتبط

يكرنوكذلكمقدمآبهويحتفلقبيةصورةيأخذللمحاربينالمتوقعلالموت

الدعواتوكذلكالاشعطافطقوسغالبآذلكإلىويضاف...تمجيدهم

بعثهم.ولتيسيرمجيدلماتلاعدادهمتجريالتيالتطهروطقوسوالمباركات

المحركةتسبقالتيالجنائزيةالطقوصمنخافيةغيرغريبةبقاياوهناك

الشبانالطيارينأنفيوتتلخص0491حربخلالاليابانيونمارسها

رحيلهمع!ثيةحضروا(اةظ111أ)!ابهـاةكايةالانمتحارالطائراتلقيادةالمتطوعين

علىفهم،لديهمالحدادلونوهوبيضاءثياتجآيرتدونوكانواجنائزيةمأدبة

الغداةوفي.الأرضيمتاعهمكلمنرمزيةبصورةيخردونالوجههذا

نأالمفروضالاناءتمثلبيضاءصغيرةعلبةالمطارأرضعلىمنهمكلتسلم

المحترقة.أجسادهمعنالمتخلفالرماديحفظ

والحروباللاهوتيةالمذاهب2-

:()التوراةالقديمالعهدكتاب

إلىننسبأن،التوحيدمذهبظهرعندماأنهنقررأنالمدث!من

)والتيالمفضلةالمحتملةالصفاتكلبينمنحربيةصفاتالأوحدأدلة

كانوقد(...وسيريزومركيروجي!نونفلكانمثلالأوليمبآلم!ةفيهايشارك

.!الجيوشإله"هو

لاا:مثيئتهدونشيءيتمولااللهمنصريحبأمرالحربتبدأ

فشي!ئأشيثأيطردسوفإلهكالصمدإن،بيكمموجودالصمداللهإنتحزعوا

؟يمحوا.:ساحةهزيمةجهزمهاوسوف...وجهكعنبعيدأالأممتلك
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ما)ذاأو(7،8،9اصحاح:التثنية)!السمواتتحتمنأسماءهم

ويقول.اللهمنبأمرذلكفيكون،الميادأرضعلىالاسرائيليوناستولى

،لذةكليعاقبوبالحسام،أحكامهالصمداللهينفذبالنارا:الصمد

وعندما...كبيرةأعدادفيسيكونون،الصمديقتلهمسوفالذينوأولئك

اليع)(000ضديثارواالذينالرجالجثثيرونسوفالناسيخرج

66).

العبرانيونوجدفعندماالعبرانيينلدىدائ!أمحببةالحربتكنلمولكن

وتظهر،جاذبيةأيةللحربيعدلموضخمةقويةأجبيةجيوشتجاهأنفسهم

الحربتعدلمانها:وحزفيالجيرومعندتتجلىجديدةنفسي!ةحالةلديهم

عندمنقصاصتصبحإنها،الصغيرةوالمدنالقبائلبينالمثيرةالصيرة

وتنقضيالرعبيتفجرفيهاالسرمدياللهعندمنقارعةهيها".الله

حتىالمحتدماللةغضبيهدأولنالأشراررؤوسعلىوتنصب،الزوبعة

03(.)جيروم"ثيئتهتنفذ

:القرآن

هيوالحرب.دينيأواجبأالسلاحبقوةالإصلامنث!ريعتبرالقرآنوفي

باليومولابالتهيؤمنونلاالذينقاتلوا):الهمنامرهيبلالأعلىالمثل

أوتواالذينمنالحقدينيدينونولاورسولهاللهحرممايحرمونولاالآخر

")؟(.صاغرونوهميدعنالجزيةيعطواحتىالكتاب

بهايختصاتباعه(واللامالصلاةعليه)محمدبهايعدالتيالجنةإن

وأنفسكم،بأموالكمجاهدواةيقاتلونوهمالموتيلقونالذينالمحاربون

آية9سورة)(الأنهارتحتهامنتجريجناتويدخلكمخطاياكماللهيغفر

.92بةآ9صورة(1)

إذ-،الصرا!عنبعيداللاحبقؤحدثالإسلاملربانالمزلفيقولهالذيالرايهذا)2(
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المسيحي:اللاهوت

لعنتهاإذ،قويأصيلموقفالحربتجاهالأولىللمسيحيةكان

سوفبالسيففإنهبالسيفيضربمن9:وقالتجملتهاورفضتهافي

إلىاللجوءقاطعآرفضآامبراوزوسانتوتريليانأوريجينويرفض.!يموت

تولستوياعتنقهاالتيالعنفعدمعقيدةوأن،الغايةتكنمهماالعف

مسيجة.بدعةأساسهافيهيوغاندي

قتصالحأنإلىمضطرةنفسهاوجدتأنالكنيسةتلبثلمذلكومع

منبولالقديسسلكهالذيواقعيةالأكزالطريقذلكمتبعةالسلطةمع

القديسويتحدث،وسطأمذهبأالنابهوناللاهوتيوناقامثم،البداية

والعهدالقديمالعهدبينبالتاقضيح!هوإذالالهيالعدلعناوغسطين

اللهأمرإذا":الإلهيةالارادةعنتعبيرأتكونعندماالحربفيبرر،الجديد

أ.فض!يلةالانسانقتليصبح،بالقتل،خاصبأمر

موضعستضعالتيهيالخصرصعلىالصليبيةالحروبكانتولكن

نفسهمنبرنارسانتاقاممافإذااللاهوتلرجالالجدليةالبراعةالاختبار

دونيمجدونقساوصةأيضأنرىفإنا،المقدسةالحربعنبالحجةالمدافع

بربرية.الأعمالاشدتحفظ

وبمناسبةبريكتدرائيةكاهن."(أ!ول"له)فىحاداجيلريمونكتب

الىتدعوأشياءئرىكانت9:يقولالمقدسبيتعلىالاستيلاء

الطرقاتفيأقدامومنأيديومنوسرؤمناشلاءنرىكنا..الاعجاب

يسيرونوالفرسانالجنودكانالجهاتجميعوفي،المدينةفيالعامةوالميادين

التيالدماءفيتخوضر!ايخولكانتوالرواقالمعبدوفي...الجثثفوق

اللهمنوعطيمعادلحكمأنه.الخيولأعنةوإلىالفرسانركبإلىتصل

القصليللردتعرصتجث،(الرحمةتقديمالطر)الد!!رإكراهلاانهالاصلاميؤكد

الصدد.هذافيللاسلامحاطألهماتملالتيالمزلصصطروحهةعل
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دنوهقدكانواالذينأولئكبدماءنفسهالمكانهذايلطخانيشاءالذي

جميعوفيالكنيسةويخا...سماويةماهدإنها،طويلةفترةللدينبمسبتهم

".دلةشكرآيبتهلالشعبراحالمدينة(رجاء

الرائط"العادلةافىب"عنالهيرةنظريتهفيتوماسي!سانويضع

الرائطوهذهاللهرضىيحوزعملاالحرببالتاطمنتجعلأنيمكنالتي

هي:

الأمير.سلطة:أولأ

عادلة.قضية:ثانيآ

المستقيمة.الية:ثالثآ

باتخاذالأمريعلقعندماالكنيسةتردديفسرالروطهذهغموضوإن

لاأنهترددتزاللاالكنيسةكانتالماضيالقرنوحتى.مانزاعفيموقف

واليوم.واحدجانبمنإلاعادلةتكونأنمتحاربينبينلحربيمكن

واح!آنفيالجانبينمنعادلةتكونأنللحربيمكنبانهتعاليمهاتقضي

عليكونأنودون،الخصمينمنطرفكليعتبرفيهاالتياللحظةمن9

.")1(مسئاريهرأيأخذبعدمرجعمجردالحقهذاأن،حقهمنيقين

الحروبعنالفلسفيةالمذاهب3-

:الصينيونالفلاسفة

إلىتدعروالتيتوقفودونالقرونعبرطبقتالتيالوحيدةالفلسفة

عجبتفيكونفش!يوسيخقول،الصينيةالفلصفةهيالحربتمجيدعدم

يولعولاالثأرإلىيميلولاالحرببحبلاالذقيهوحقآالعظيمالقائدإن"

."مابشيء

0491،صتواء!-اليههالادا-ص-تصها؟ا،1111111،.،1،الأ1*.،ح!ا،اصولا!د!ولهصأيطصأ1)
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اق!ت!وا؟قدالحربيبضعفهميفاخرونالعسيميوت!-يبترعهدوإلى

وكانالأنجبيةالحضاراتعلىبتافوقهمقناعةالحربيةللاقيمازدرائهمص!

قاطعقبلالأدقالدر-!ةيشغل،لد-3التاقليدقيالتسللفيالجندي

.مباشرةالطريق

الاغريق:الفلاصفة

إزاءحقيقيةجدةلهأخلاقيآاتجاهآالاغريقيةالفلسفةفينجدلا

تشكلكأنهاعامبوجهيعشرونهاالاغريقالفلاسفةانإذ،الحربموضوع

لهذاذاتهاالأداةهيالحربأنهيراتليطرأيوفي،الالهيالنظاممنجزءأ

الحربإن".يقولوهو،أيضأوالآلهةالناسوترتبتقسمأنهاإذالنظام

وارقيقآآخر*تومنآلهةالبعضمنتجعلفهيالأشاءلكلالأصلهي

عنديدفعانهاإنهمابلالحربعنيدافعانفلاوأرسطوأفلاطون(ما.!أحرارآ

الدفاعيةأوالهجوميةصورتهافيصواءالكاملةبشرعيتهايقرانوهما،اللزوم

لاإيجابيةظاهرةخاصةبصفةويعتبرانها،المدينةلخيرضروريةتكونعندما

جمعية.قلعةأقيدفاعيجهازشيءكلقبلهيالمدينةإن:فيهاجدال

:المحدثونالفلاسفة

فىول:اولكانط

أوامر"منبالضرورةيأتبالحربيةالنشاطاتعلىالحكمكانإذا

واهتم،الحكمهذالمثلالمجردةالطبيعةذلكمعيجهللمكانطفإن"قاطعة

للسلاممثروع11وفي،السلاملإقامةالعمليةالثروطبتعريفخاصةبصفة

قدمتالتيتلكسكث!يرأتتقاربالتيالمبادىءص!معينأعددأي!رحأالداثم

يعلقأنذلكعلعلاوةيقترحفهو.الأممعصبةعنأولسرنميثاقفي

مواطن.كلموافقةعلىالسلمأوالحربقرار

الخاصةالتاقضاتكلتتضمنالدائمالسلامف!صةيبينانوبعد
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عمليأ،ليعىالداثمالسلام)إن:قائلأذلكمعيختتم،الخلودبفكرة

".محددةبصورةمنهالاقترابيمكنولكن

61!ءا):هيجل

ومنوالحربالعنفعنخجلبلاالمدافععامبوجههيجليعتبر

يفعللمأنهنقرربأنبالغلوالمشوبةالصيغبعضمنهيجلنبرىءأنالممكن

أنإلاذلكمنيبغيولا،عليهاالموافقةدونواقعيةاقرانسوىشيئأ

التياللحظةهوالعنفانيرىفهو،للفف(الحضارية"السمةعنيدافع

الذينابليونفييرىوكانبالذاتالشعورمندرجةاعلىالدولةفيهاتحقق

جواد".صهوةعلىالعالميةإالروحهزيمتهقبلقولهبهيعجبكان

الروحأتحميئمعينتهيوسوفمنهبدلاشرالحربأنرأيهوفي

للضرورةالسرفيالخضوعفيلهيجلالهيتالقدريةوتتلخص."المطلقة

المأصوية.الحلولإلىرومانسيميلوجودوفيالمنتصرينفيالمتجسدة

"ه!هل:ء4ء،،ة!ا"مزديجوزيف

كلاسيكيةالآناعتبارهايمكنالحربعنفلسفةمرديجوزيفأقام

دوريةبصورةالظهورإلىتعودآراءهونرى،الشعريةعباراتهبعضواشتهرت

-:الآتيفيالأصاسيمذهبهويتلخص

الايمانوعدمالليونةبسببحماستهاالثريةالنفستفقدعندما

إلاتثحذأنيمكنفلا،الحضارةفيالافراطعنتنجمالتيالناخزةوالرذائل

والماريعوالعلومالفنونمنالبشريةللطبيعةالحقيقيةالثماروأنالدماءفي

نأويقال...الحرببحالةخاصةبصفةتتصلالرجولةوفضائلالعظيمة

العبقرية.نسميهالذيللنباتالسمادهوالدم

يضعهالذيالباهظالثمنفيتفسيرهيمكنولاغامضماشيءهناك

قانرنانها،ذاتهافيإلهيشيءإذنفالحرب..الحربيةللأمجادالناس
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آخر.مجالأيفيقويأإحساسأالإلهيةباليدالانسانيحسولا..العالم

نة،ءأ*:ء"*،5نيتشه

وفي.نيتشهاتباعمنبانهمالأعلامالحربمذهباصحاباعتاد

تحبواأنيجب):بقولهمثلأالحربتمجدالتيالأقوالمؤلفاتهفيتتنائرالواقع

حبكممنأشدالأقصرالملاموتحبوا،جديدةلحروبكوسيلةاللام

فاقول...الحربتبررالعادلةالقضيةأنتقولونلعلكمالأطولللسلام

وتبدوأالحربفيإخوتيياقضيةأيةتقدسالتيالعادلةالحربإنها9:لكم

يكونلكي":فيقولعظيمةمدرسةانهاعلىالحربعنتنجمالتيالآلامله

نإ،شفقةكلمنوخاليةرحمةبدونالحربتكونانينبغيمقنأالاختبار

وباختصار،والذكاءوالمكروالجرأةوالقسوةالشجاعةهيالوحيدةالفضائل

يجب،عظيمايكونأنمنالانسانيمنعالسعادةإلىالتطلعإن"القوةهي

الأشياءأنتجتاوالشجاعةالحروبإن):يقولثم.!والموتالأ!يعرفأن

...الصحيحالاختبارهيالحربإن....الجارحبمناكثرالعظيمة

يمكنالذيالوحيدالشيءإنهاالحقيقةوفيالعادلةالنزيهةالمنافسةوحدهاإنها

لأنالعقليقاومهاالتيالحربإلىنلجاانالغريزةباسملناينبغي.!تصوره

.!حياتهيكثفكلالىالانسانتدفعالغريزة"

الىتدعودرجةالىيصلنيتثهعندالشعرلغةغموضفإنذلكومع

تمامأالنفسيةالصراعاتعن،الحربيمجدوهويتحدثيكنالم:لالشاؤ

ضدعنيفأهجومأايضأتتضمنكتاباتهأنذلك،الماديةالصراعاتمثل

الجرمانية.التقاليدلبعضوالاحتفاليةالجماعيةالروح

:(سايعهـ!،*هعول33)نولمنكرا

،للحربالمروجيني!نقدالبعض،طائفتينالىالمنكرونينتمي

الايجاب!،الجانبيفوقوالتأخرالتخريبجانبانبيانفيجهدهمويبذلون
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المصير.وبموءالفبثلآالىومآلهاضإرةتكونثمومن

كرقيق.منهمالأحياءوبيعالمغلوبينبذبحتقضيالقاعدةوكانت

أربعةبذبحهدوءفي3)1(!)الأسيلاقاممارصديشانمعركةفي

بحدالسكانجميعقتلأكاس!")2(+دارجيومومنالساميينالأسرىمنآلاف

ريبالأسدمعسكرعلىالروماناستولىعندماالبونيةالحربوخلال.السيف

كانواالذينالفانيينمنأتباعهمجميعوقتلوا،القرطاجيينجمغبذبحقاموا

القش.منفراشعلسكارىيضطجعون

درجاتعلىلهاخضوعهاكانفقد،روماغزتهاالتيالبلادعنأما

المغلوبأنضيفتهتشهدالذيالتسليمعنينشاالفتححقوكان،متفاوتة

الجاريوالماءوأرضيومدينتيشخصيأمنحإفي":برغبتهاستسلمقد

الشعبإلى،بالآلهةالمتعلقةالأشياءوكلالمنقولةوممتلكاقيومعابديوآلهتي

.!الرومافي

وشديدةجدأدقيقةتشريعيةروحأمعاهداتهمفييراعونالرومانوكان

كانتالبطوليةالأحكام)نإ:7()3(حأ)5فيكويقولبالتقاليدالتمسك

المعاهداتبهاتصاغالتيللعباراتوتبعأ...للألفاظكبيرباحترامتراعى

غضبحدةيكسرون)ذسعداءاوبتعاستهممثقلينالمغلوبيننرى

المنتصرأ.

عقدوهاالتيالمعاهدةلهمضمنت)ذالأولىالفئةمنقرطاجةأهاليكان

اللطةعنتنازلثمروفاحكم،الارستقراطيالحزبزيمرومافيدكاتور3الأ،اسيلا)1(

..مق97عام

رجوديمديةالأنومكاكامامضيقعلتقعتديمةاكريقيمامدنجةح"8أ+لارجوم)2(

كالابر

إيطالي.اتجماعيمفكرفيكو)3(
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وعلى.أ!اح"*"()3ورابليهع()ح+3،3ارازممثل*الآخروالبعض

جاكجانباستثناءعشرالثامنالقرنفيالفرنسيينالفلاسفةالخصوص

صورةفيويعرضونهاالحربعنالقداسةصفةلنفيوسعهيبذل،روسو

الدعابةمنشيئأموضوعهاعلىويسبغونوالتفاهةالسخريةتتنازعهامغامرة

.السوداء

:يقولإذالحروبعن75اأ!ا3حلفولتيرالاملةالظرةنعرفونحن

البشريالنوعمنمجنونألفمائةهناكاليكفيهاأتحدثالتياللحظةافي

وذلكرؤوسهمالعمائمتغطياخرىألفمائة-يقتلونالقبعاتيلبسون

ولا...قدمكعقبعنحجمهايزيدلاالطينمنأكوامبضعةبسبب

آخرالىأوسلطانأيسمىشخصالىينتمونكانوا)ذابمعرفةالاالأمريتعلق

أبدأرأىقدالحيواناتتلكمنواحدهناكوليسلماذاأدريولاقيضريذعى

".البعضبعضهميذبحونأجلهمنالذيالحيوان

والتشريعية:الأخلاقيةالمذاهب4-

مذهبلديهيكونأندونبداثيأكانمهمامجتمعهناكليسأنهكما

وأمبهمةكانتسواءقواعدبدونحربهناكلض!كذلك،مضمرلريعي

نهايته.عندوتراعىالقتالأنشوبعندتتحكمعدودة

:القدماءالرومان

وهو،بدايتهمنالكلا!يكيبالعصرالرومانعندالحربقانونيبدا

تطبيقعلىالقاوسةمنخاصةجماعةتسهر)ذمرعيةبتقاليدمرتبطأساسهفي

،للطقوسوفقأالحربتعلنانالقواعدتلكفيوالأساس،للقواعدصارم

فهي،بدقةاعلانهامراسمروعيتف!ذا،وموضوعهاالحربسببيهمولا

ظالمة،الحربيجعلالطقوسمراعاةعدمف!نالعكىوعلعادلةحرب
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الكلمةمنالمقصودوكان،ومدينتهموأموالهمبحياضهمالاحتفاظالرومانمع

بماولكن.اللاتينيةاللنةفيلا()كه؟3أيالمثآتأيالماديةمدينتهمالأخيرة

اجتماعتعنيالتيأح(7أ19!اكلمةالمعاهدةفياصتعملواقدكانواالرومانأن

ضاطىءيتركواانالقرطاجيينرفضاحنقهمفقد،المجتمعأيالمواطنين

علواصتولواعصاةواعتبروهم،الداخليةالأراضيبعدفيماويسكنواالبحر

ضنوااضهميروالمالبطولةقانونالىواشنادأحطامالىوأحالوهممديتهم

ظالمة.حربأ

:التوراةفيالحربقانون

القانرنهداعنتعبيرانب)1(ميمونابنمؤلفاتفينجدأنن!تطيع

الحروبمنفيهومابعصرهواضحأتأئرأقأثرةكانتنظرته(نمنبالرغم

المسيحيةالدولبينفتراتعلتنثبكانتالتىالمقدصةوالحروبالاقطاعية

والمسلمين.

ذلكمنالعكسوعل،يقاتلواأنالجمغعلىيجبالنزوخالةفي

فيلوفعالجالرجههذاوعل،المتطوعونبهايقومالعدوانيةالحروب

منبوازعالعكريةالخدمةاداءيرففونالذينمسألةحرفيأالوصيطالعصر

الضرورةحروب:الحربمننوعانهناك5:ميمونابنفيقولضيرهم

والأخرى،الوطنىالترابعنللدفاعتنثبفالأولى،الاختياريةوالغزوات

عنالحربالملكيدخلالأولىالحالةففي،الحدودفيالتوصعبغرضتقوم

موافقةعلىيحصلأنفينغيالثانيةالحالةفيأما،الذاتيةسلطهطريق

هذهفيوحتى،أورشليمفيالقدامىاليهودمحكمةوهي")2(الانهدرين"

الاصلااجايافيعاضيهودىيخلرتيمونابنروصهراة*(3+ا)حلأوليحودابن)1(

.الحانري!()دلالة:العربةماللفمؤلفاتهواهم(م،012)35؟؟-

عكمةع!عارةاليهودعدوهي،المحكمةمماهااريخهكلمة35+أةا،ح3"أالاكدرين)3(

الهامةابجةوالحرائمالاداريةالمائلوفيالحرائمفيوتطروالكتابالكنةصتالف

.(اترجم)
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عديدةأسبابوهناك،القتالفيبالاسهامملزمينالمواطنونيكونلاالحالة

"الديترونوم"المقدسالكابمنالأولىالخمسةالأسفارفيمبنيةللاعفاء

لمدةيعفىجديدةامرأةتزوجأوبيتأبنىاوكرمشجرةزرعالذيفالمواطن

المنادونينطلقالجث!رحيلوقبلواخيرأ.العسكريةالخدمةمنعام

منشيءلديهمالذيناولئككلانصرافإلىيدعونالصفوفبينللحرب

.الحربعدالةمنمتاكدينيكونونلاالذينأوالخوف

والتيإنذاركانهاتبدوالتيللتوفيقبمحاولةالحربتبدأانوينبغي

يمكنلا":مثلالدينيفرضهاالتيال!ث!روطاقلمنأنواعأأيضأتتضمن

")الديترونومالسلاملترتيبمؤتمرالىمسبقأدعوتهقبلماعدومهاجمة

.(01فقرة02الاصحاح

مثلأ:تحترمأني!نبغيللاعتداءاصولفهناكالنزاعانفجرماواذا

طفلا(وامرأةتتلمحرمف!نه،حرباعقابفيمامدينةنهبحالةفي)

فلاالسلامشروطقبلتإذاوأخيرأ.(14فقرة02الاصحاحالديترونوم)

22(.الاصحاح)الديترونومالأعداءمنواحدأيقتليمكن

الوسيطالعصر

قانونأرأينا،حدكلجاوزتالقسوةمنبألوانفاضتفترةبعد

الصبرمنليءاتسمالكيسةجانبمنتدخلبفضلثيئأشيئأيثأدوليأ

أنهالا،الأحياناغلبفييخرقكانالقانونهذاأنمنوبالرغم،والجلد

)نكارها.يمكنلاخدماتأدى

والأخلاقيونالم!ضرعون

وأالحروببأصبابيهتموااندونالأخلاقوعلماءالمشرعونقام

آثارها.تخفيفالىجميعهاتؤديتنظيماتبوضع،طبيقهااوكيفيها

فيتقررتالتى"الههدنة"نظامثكبدونهيالتنظيماتهذهاهم
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صبيحةالىالسبتصماءمنالسلاححملاولأتحرموالتىكرالحاديالقرن

بعدامتدتثم،اللهنحوالدينيواجبهبآداءفردكليقوملكيالاثنينيوم

خلالقائماالقتالبوتفالالتزامصاربعدوفيما،الخميسيوممنلتبدأذلك

هذهخرقوكان،العنصرةعيدوفيالصوموأثناءالميلادلعيدالابقةالأيام

الكنية.منالحرمانالىبالانسانيؤديالقواعد

لغةذاتصنيرةجماعاتبينتنشبالتيالمحدودةالحربكانتثم

أننافيالسببهوهذاوكانالاتفاقياتلعقدمواتية،متماثلةوحضارةواحدة

التيالحربتلك،الحربقانونتطورأوروبافيالاقطاعيالعصرفينرى

تقتصرخطرةرياضةعنعبارةأي،الأمراءبهايتلهىلعبةإلىتتحولأخذت

يقتلماوقليلأ،ويصولونفيهايجولونماكثيرأكانواالذينالنبلاءعلى

التيالقواعدمنالكثيرتضبطهاالحربهذهوصارت،الآخرالبعضبعضهم

صبغةذاتنفسهالوقتوفيالياقةلقواعدخاضعةتجعلهاأنإلىتهدف

قرقعةفتحدثعليهاينقرالتيالمحكمةالدروعاستعمالحدإلىمسرحية

كبيرأ.ضررأتحدثأندونعالية

مكيافلي:

:تقولالتيمكيافليراي)يجازفيتلخصالتيالعبارةالجميعيعرف

علىيجعلهالرأيوهذااضروريةتكونعندماعادلةتعتبرحربكل)نا

المعقولةالوحيدةأنهايرىالتياالوقائيةالحرب"أنصارمنالخصوص

حفيقة.

منضيءيكتنفهاالتي""الضرورةهذهنفسهمكيافليويشرح

فكل،الشرفأوبالمذلةسواءالوطنعنالدفاعينبغي":فيقولالفموض

!غالبأينبغيالوطنيمنعأنولأجل،-الوطنيمغأنشرطعلصالحةالوسائل

متاعب،يتوقعونلماقبلمنيحتاطونالرومانكانولما)،بالهجومالبدء

،الحربتفأدياجلمنتسوءالأموريدعونولاالفورعلىيتقونهاكانوافقد
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صالحفيدائأيكونتأجيلهافإن،الحربتفاديإلىسيللاانيعرفونوإذ

.أالعدو

تجاههاواضحأمكيافليفيبدو،الانسانيةبالقواعديختصفيماأما

نأ)ذالفضائلكلمطلقبثكليمارسأنالأميريستطيعلا":فيقول

والاحساسالانسانيةشرائعمخالفةإلىغالبأتضطرهالبقاءفيمصلحته

نظرياتهناكتعدلمعشرالتاسعالقرنبدءحتىمكيافليوبعد"والدين

والمشرعين.اللاهوتيينمذاهبعداالحربعنوضعية

:(1)(ء81ولحهول3أابم)فتززكلو

ووسائلهاغاياتهافييبحثفإنه،الحربظاهرةكلوزفتزيحللعندما

أحديبدوفإنهذلكومع،الأحكاممنابحاثهتخلووتكاد،مظاهرهاوجميع

نأرايهوفي،وداروينماركسمععشرالتاسعالقرنفيالبارزةالشخصيات

فيتبذلالتيالتضحياتمدىهوالعقليةالنظروجهةمنالحربيبررما

ف!نلذلكوتبعأ،شاملةصورةفيبالحربنقومانإذنوينبغي،سبيلها

فينتجاوزهلأنداثمامستعديننكونانينبغيلأنهيتحكمالذيهوالعدو

أضدولكنعنهغنىلاأمرمحاربةطائفةوجودانويقول،التضحياتتقديم

عنتنشأقدالعسكريةالروحأن)ذ"الجندإعدادهوأيضأضرورةذلكمن

نأيمكنالتيهيوحدهاالحربولكن،التثريعأوالتقاليدطريق

وفيالأصيلةالمبادىءاحدالسياسيالتفوقيبدوكلوزفتزوعند.!تخلقها

عنالتعبيرسوىليستحقيقتهافيفالحرب"اداةالالي!الجيشانرايه

لوجهةالسياصيةالنظروجهة)خضاعفيالرغبةوأنمظاهرهاأحدأوالياسة

يقررالذيهوالشاسيالعاملأن)ذ،لهمعنىلاامرالعسكريةالنظر

العكس،ول!فقطاداتههيوالحرب،المفكرةالقوىوهو،الحرب

عاموتوفط0178عامولدلروسيجنرالةمم!317+دأدا،اح3داح7أ12كلوزفتزفونكارلهو()1

.،الحرباعلم:بمنوانالاضرايحيةعنمثهررمزلفوصاحب1831
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الوحيدالشيء)ذنهوالسياصيةالنظرلوجهةالعسكريةالنظروجهةواخضاع

وكان،الكبرىالأهميةلهكانتللسياسةأداةهوالجيشأنوحيث،الممكن

تكمنوفيهاالدولةسياسةأحضانفيتنموفالحرب":الاجتماعيةالحياةقمة

ذلكوعلى.،بالفردالخاصةالصفاتالجنينفيكامنةتوجدكمامبالؤها

الوجههذاوعلى،قوةمنالأمةتمتلكمابكلالحربإشعال"ينبغي

تكونتمامأذلكأجلمنوأنهكلرزفتزعندالشاملةالحربملامحتستخلص

دخولوأن،الحدودأقصىيبلنيالذيالعنف(عمالمنعملالحرب"

إلىالاتجاهوان...خطيرأعجزايعتبرمتساويةاحتمالاتذاتمعركة

المرادفهوال!نصروان:الحرببفكرةالمرتبطالشيءهوالعدوتحطيم

."...للابادة

السوسيولوجيةالنظريات5-

الحربانتقرانهافييتلخصثشركأساسذاتالنظرياتهذه

لهذأدوركيمأرادهالذيبالمعنىالعوبحياةفي"53*ا!ولطبيعية)ظاهرة

تصورهافيالخاصةبطريقتهاتتميزالنظرياتهذهفإنذلكومع.اللفظ

اسمعليهانطلقصوفما-وهيبعضهايعتبرالجملةفي:للمستقبل

ونتوقعنأملأنيمكناجتماعيلتركيبنتاجالحروبأن-المتفائلةالنظريات

في-المتث!ائمةالنظرياتوهي-الأخرىترىبينما،مايومأنتجاوزهسوتاننا

غالبفيفاثدةمنتخلولاظاهرةفهيذلكومع،أزليةظاهرةالحروب

.الأحيان

المتفائلةالمذاهب

:،ولأ!33أولهولسيمونسان

ذ)الصناعيالعصرفيالحروبنهايةتكونأنسيمونسانتوقع

نخسرهصاعيةقيممننكس!بهماكلوانالحربعدوةالصاعةإن":يقول
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ونتيجةالقديمةالعصورفيتتصارعالثعوبكانتفقد"حربيةقيمفي

بنفسها،تنتجالحديثةالعوبولكن.لاطعامهاأرقاءلهاكناللحروب

الصناعيفالنظام،الصناعةعلىالسلام(والحربحالةتترقفذلكوعلى

طريقعنيحلأنسبيلهفيهو،الانتاجطريقعنالأفراديتغذىفيهالذي

الذيالقديمالاقطاعيالظامومحلالحربيالنظاممحلتاريخيتطور

السرقةعلىقليلأأوكثيرأمباشرةبطريقةتقومالعيشوسائلفيهكانت

ول!ولول:يم،33ء،+هكونتاوجست

يدفعراحفقدسيمونلسانمعاونأامرهمبدأفيكونتأوجستكانلما

بينالتمييزأيضآويؤكدتوضيحهاسبيلفيعاملأذلكمنأبعدإلىنظرياته

هدفين:سوىلهليصالبثريفالثاط،الصناعيةوالحالةالحربيةالحالة

منظمايكونلامجتمعكل":ويقرلالانتاجأيالطبيعةفيالتأثيرأوالفتح

تجمعسوىيكونلن،الآخراوالهدفينهذينأحدلتحقيقدقيقآتنظيما

الهدفأما،القديمالنظامهدفهوالحربالهدفوكان.لهصفةلافاسد

الأحوالقانونإتوازمعفياقامثمأالجديدالنظامهدففهوالصناعي

:الحربتطورعنقانونأ"الثلاثة

البدائيةالمجتمعاتتكنفلم:للحاجةأولذاتهاالحرب:أولأ

عاونتوكذلك،الحربمدرسةغيرمدرسةأيةفيالنظامتتعلمأنتستطيع

الحربيةالروحكانتفقدذلكوعلى،الصناعةقامتومعهالرققيامعلىالحرب

عنها.مندوحةولاضرورية

الناشثة،الصناعةللحركةتابعةتكونولكنهاالحربوتستمر:ثانيأ

الحديثةالحروبأنكونتويعلن)الصناعيةالحياةنمتكلماتضمحلهيثم

ف!ن،فأكزأكزمحددةصارتلأنهاالماضيفيكانمماأقلالقتلىمنتسبب

احلالفييرىالوجههذاوعلى،فعالةبصررةفيهالاركونلاالسكانجملة
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(.الحربيةالروحمزاالتقليلالاقطاعيينالجندعلالدائمةالجيوش

ولاالأمرآخرفيالحروبإلغاءإلىيؤديسوفالتصنيعأن:ئالثأ

صحتهاعدمتتضحالتيالتنبؤاتنلكأليمةسخريةفينقراانإلايسعنا

فياذسبنسر،تنبؤاتنصيبكانوكذلك،الخططولعلىالأقلعلاليوم

تثملجعلتهاأنهابلالحربانتشارعلىعملتقدالصناعةأنيبدوايامنا

يومكلتزدادوهيالعسكريةالروحخدمةفيالصناعةوأضحتكلهالعالم

لها.والاعدادللحربخدمة

.+:3عءول!م3صبنسرهربرت

فيالحروبادتهاالتيالخدماتالى،كونتفعلكماسب!نسرويشير

.اليومالحروببهاتأتيالتيالشرورنفسهالوقتفيويرىالعالمتشكيل

غيريكونالعسكريالمجتمعفي،الهدفذلكتحقيقعلىيعملفالكل

الحربيخدمونبذلكوهمالمحاربينحياةتأمينعلىمرغمينالمحاربين

،؟الصناعيالمجتمعنمطمنأدقالعسكريالنمطانمنوبالرغم،أيضأ

إذاالأصلوفي.الآلةعلىسابقأكانالسلاحلأنضرورةمنهأقليكنفلم

فيدول،أيفيالعالمت!ث!كيلولأن.آلةهناكيكنلمالسلاحيوجدلم

وبدونتدريجيةوبصورة،بالقوةإلايتمأنالممكنمنيكنلمكبيرةمجتمعات

بدلأصغيرةرحلقبائلفييعيشيزاللاالعالملكانللقوةالاستخدامذلك

الصناعة.تطويرعلالعاملةالعلوملتقدمالمراتيةالحديثةالتجمعاتمن

والطفولةالبربريةانطالما:يقولإذسبنمرلرأيمميزتصويريليوفيما

الضعيفةالمجتمعاتتتأصلأنهاالحروبنتائجمنفإن،قائمةالحضارية

تتخطىأنبعدولكن،الضجفةعناصرهامنالقويةالمجتمعاتوتخلص

إلىاتجاهأهناكالأنللتأخرمصدرأتصبحالتطورمنمجنةدرجةالحرب

الأفرادوتركللموتوتعريضهمعودأوالأصلببنيةالأقوىالأفراداختيار

،.للانجاببنيةالأضعف
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ح!:.!+ء34دتار

الاجتماعية"للجدليةدائمةغيرمأساويةطريقة"الحربأنتارفىيرى

لدىالمتجمعةالاراداتأنإذ":نزاعفيجمعيينتياسينمنالمتحصلوهي

مواجهةفيأحدهمايقفجشينفيالتجسدإلىالأمربهاينتهيأمتين

عندما9:واحدشرطيتحققأنيكفيماالىالخلافاتتتحولولكن.الآخر"

الذينأولثككلفإن،الناصمنمعينعددإلىواحدوقتفيسؤاليوجه

الشعورويكتسبون،واحدآنفيفيهايشاركون،الرغبةنفسفييثاركون

."التوافقوذاكالتماثلبهذا

معركةنذكرأنيمكنهل9:شيئأيخلقلاذاتهفيالتعارضولكن

المجالاتجميعفيالتقدمإن...الحربفنفيحاسماتقدمأأحدئتعظيمة

منلسلسلةثمرةكانولكنه،المناقشةحتىأوالمنافسةاوالصراعثمرةيكنلم

عصرهامعمتلائمةتكونانعلىعبقريرأسفيخطرتالتيالطيبةالأفكار

الحربفنتقدميكنولم."التعارضمنوليسالترافقمنجاءتأنهاأي

وأفنيةأوأساسهافيصناعيةمخترعاتنتيجةكانولكن،للمعاركنتيجة

العك!علبل،تبنيهاأوإنتاجهاسبيلفيشيثأالحربتغفللموالتيغيرها

وفيالتسليحفيوهناكهنابتطبيقهافقطوأوعزتإجهاضهاعلغالبأعملت

العصروفيالقديمةالعصورخلالالبحريةالمعارك(غرقتفقد...التكتيك

ذاتالسفينةنمطتحورأندون،العديحصرهالاحربيةسفنأالوسيط

العملتطورمابقدرتطورتالحربولكن."المجاذيفمنالثلاثةالصفوف

الجميلة،الفنونويخاالحبفيتطورمنحدثمماوأكز،التقريبوجهعلى

آخرالىعصرمنيتغيرالحربفيشيءفكل.الجريمةمنكثيرأأكزوتطورت

تحقيقهاإ.الىت!عىالتيالأهدافإلىتستخدمهاالتيالوسائلمن

والماركسيين:مارك!

نجدفإنا،بالحربالمتصلةوتلاميذهماركسآراءنلخصانأردنا)ذا

لابيفجراكوصتبثيمفيالأصاسهيكانتالتيالأساصيةالفكرةأولأ
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أزلية،واحدةحربصوىهناكيكنلم":يقولإذ(ج3لا،ا?ك33!)ألاحهلأ

بينالدائمالصراعهيتكونوسوف"الأغنياءضدالفقراءحربهي

الاجتماعية.الطبقات

تبنيفييتلخصللماركسيةثانموقفهناكبالحروبيختصوفيما

التعمية،عنفولتيربفكرةتمتزجالتيالمشاغلةحربعنالمكيافيليةالنظرية

بانالطبقيالصراععنال!ثعبتصرفالحاكمة،فالطبقاتأ،ذلأولآ+،،أ،اةحأ

علىحينذاكالماركسيةالمدرسةفكانت،الدينيةأوالقوميةبالعواطفاليهتوحي

للعسكرية.معارضأحمىاتجاهذاتبرودونالعكمن

أسبابوهي،الحربلأسبابتفشرهاالاتجاهاتهذهإلىيضاف

يكمنالمسلحةالنزاعاتفيالأصلأنأيالاشتراكيةالمذاهبفيكلاسيكية

توضحلأنهالديهمال!نظروجهاتأهممنوهذه،الاقتصاديةالخلافاتفي

.عنها)1(تنفصللاوالتيالم!لحةللنزاعاتالرئيسيةالمظاهرأحدوتبرز

المتثائمةالمذاهب

قناعةعنيتنباونمخلصينمدافعيننجدالمذاهببهذهالقائلينبينمن

"..فيشتانيمتز.سر.مثلأولنأخذوتتحسنتزدادسوفالحرببان

تخميلنالحربأنيرىالذيالحربعن!العلمي"المدافع2،ء+ولأح،3

:يقولعندماتقريبآهيجلرايبتفسيرشتانيمتزويقوم،تختفيألاويجب

هيفالحرب"الحرباثناءللشعوبالداخليللتركيبنتيجةالنصريأتي)

بهاتختصالتيالانتخابصورةوهي،الجمعيللانتخابالأصاسيالنهج

نحوشفقةهناكتكونوقد،للأممالمحكهي"فالحرب:الانسانية

."للأقوياءإلامكانلاولكن،أردناإذاالضعفاء

الضعفاءوأنللفضيلةالمرادفهيالقوة(نيثبتأننجا(5)احالاايزوليهويريد

والرابعوالثالثالثايىالفصل.)2+؟3"دا!-أ،+!(ديرنجعلالرداكابهفيانجلزانظر)1(

.(المؤلف)
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الاجتماععلماءبهيقومالذيالدفاعذلكالدفاعهذاإلىيضاف

داروينمبادىءتطبيقطريقعن!البيولوجية"والقسوةالقدريةفيالنارقين

مثلالعلماءهؤلاءجميعإن،الضعفاءوإبادةالحياةعلبالصراعالمتعلقة

العداوةظواهربتفلبيقولونأداه()+،،ا!أوكنتونحسا()ءح(ول"!لودانتك

فيعظيمادورأبالتأكيدتلعبالتيالعملوتقشمالمتبادلالتعاونظواهرعلى

الاجتماعية.الحياة

44

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وقد،أخلاقوبالضرورةإذنهيفالحرب،الحربتبيدهمالفضلاءغيرأي

الاجتماعية"الحاسةونموالأنظمةتطوروالتجمعالتفاعلعاملحدد

."الانسانعندوالأخلاقيةوالصناعية

جررجاعجابفإنحألأ(123)!أ؟حنيتهرأيكانالمنوالهذاوعل

للأخلاقكراهيتهمعظمهفيامتهقد،بالصراعأدقوبصورةبالحربسورل

صراعسررلجورجويمجد،للبيولوجيامنافيةبأنهاعليهايحكمالتيالمسيحية

التيالمزمنةالحربوكذلك،الراسماليةتقتلعالتيالأهل!يةوالحربالجماهير

،اساطيرهفييتمثلالمجتمعأساسأنرأيهوفي،المسيحيةشأفةتستأصل

لدىالحربيةالروحزرععلىخاصبوجهتعملالتيالأساطيرهذه

دولةمعوالحربالأهليةالحرببينكبيرفارقهناكلي!وأن،الجماهير

أ.نابوليونيةمعركةيصبحأنجدأيمكنعامآاضرابأفإن1اجنبية

لاالذيأ*ها!+دال!()بم!اجمبلوقتسعندأوجهاالحربيةالظريةوتبلغ

فيهوقعخطأأكبرإن9ةيقولإذللحربملحةدعوةيكونأنمذهبهيعدو

تفكيرهمصدرأنإذ،يفكرالانسانبانالافتراضهوالفرديالنفسعلم

كراهيةوجوديفترضوهو.(فيهايعيشالتيالاجتماعيةالبيئةفييتمثل

لامميتصراعإذنفهناك،أخرىبجماعةجماعةعلاقاتفيودائمةباطنية

وكلالاجتماعيةالأشكالكلتنأثمومن،الجماعاتبينمنهمناص

الجماعاتاجتماعهوالدولقيامفيالأصلوأن،الحربعن،الأنظمة

الهيئةهيالظافرةالجماعاتتصبحوفيه،الخاضعةبالجماعاتالمنتصرة

الجماعةتمليهاالتيالقواعدمجموعأنهالقانونفيوالأصل،المتميزةالحاكمة

فيالطبقي(لتنظيموأن،وتستغلهاالخاضعةالجماعةعلىلتسيطرالحاكمة

هميصبحونالمنتصرينأنحقيقةعني!نشأالاجخماعيةالمساواةوعدمالمجتمع

الحربعنالملزمةالسلوكقواعدكلتتولدذلكوعل،الارستقراطةالطبقة

بوجودها.لهامدينةوهي
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فاثافيملا

اهـتعى!تمهـصبما:لهربا!ثظا

مؤقتتعريفبإعطاءهنايتعلقالأمرأنالطيعيمن

ميدانتحديدلنايتيحانينبغيالتعريفأنذلك(-الحربالظاهرة

يفترض"...هيالحرب:يقولالذيالتقليديالتعريفلأن،البحث

علىنقتصرفسوفولهذاذلكعنبجدوننحنبينماالظاهرةبهذهوافيةمعرفة

بها.تختصالتيالسماتتمييز

،والصراعالخلافظواهرجملةفيالحربلادماجاتجاهعامبوجههناك!

ذاكا،الفكرةهذهعموميةولكن،العامللصراعخاصةحالةواعتبارها

أخرىالىفكرةمنوبالانتقال،توضيحهامنبدلأالمألةتعقيدإلىتزدي

على"صراع"لافتةوضعالىالأمربناينتهيسوف،توصعالىتوسعومن

المعدةصراعهوالهضمأننقولصوفئمومن،واختلافأقباينأالأفعالاشد

البحثوأن،الأرضضدالفلاحصراعهوالحرثوأن،طيمةاضد

تبدوالأحياناغلبوفي،والمعرفةالطالببيننضالسوىليسالعلمي

ذلكوعل،العدوالعقبةوتمثل،جهدبكلمةأيفأغتلطة!صراع)كلمة

يمكنأنههوالأخرىالصراعوأشكال-الحرببينعملهيمكنتميزأولف!ن

لهم،شعورلاخصومضدأوفيهاحياةلاأشياءضدتحدثأنالأخيرةلهذه

الفعلتبادذوتتضمنمنظمنثيطعدووجودالعكىعلىفتفترضالحربأما
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الشيء،الأنواعتطورعنماركولاداروننظرياتعملتوقد.الارادي

تقريبأتمييزوبدونجملتهافيتبحثأنها)ذالخلطمنالنوعهذالاشاعةالكثير

والاستمرار.البقاءلأجليتخطاهاأنالنوععلىيجبالتيالعقباتكل

تحددأنينبغيولذا،لهاحصرلاوالخلافالصراعأشكالولكن

يمكنالتياوالمعروفةالخصومةصورلكلبالنسبةوجلاءبوضوحالحربفكرة

علىالسليمالمنهجيرتكزأنيجبخلطكلنتفادىانولأجل،تصورها

والتقسيم.التحديد

وفي،جمعيةكظاهرةطبيعتهافيللحربإثارةالأكثرالسمةلناتبدو

ولكن،الفرديةالعنفأعمالعنوتنفصلبوضوحتتميزأنيجبالمعنىهذا

إضافةيكفيهل،جمعيأويصير،فرديأيكونأنعنالنزاعيتوقفأنلأجل

علىيتوقفذلككلإن؟آلافعشرةأوألفأواثنتينأوأخرىأووحدة

نأالمؤلفينبعضويرى،تعسفيأيكونأنبدلاالذيالتقييموعلالظروف

الفردية.الجريمةمنالحربتقرس!يسيرأيكونكميوضحهذاالتحديدعدم

إلىمضطرونونحن)1(الانتقاليةالأشكالمنسلسلةبينهمايوجدأنهحيث

بعضهاتواجهالتيالجماعاتباتساعيتعلقفيماالمرونةكلمرنضابطاتخاذ

هوجمباضخمةالجماعاتهذهتكونأنيمكن)ذ،حربنزاعفيالبعض

عصرنافيالعظمىوالدولالقديمةوالصينالرومانيةالامبراطوريةفيالحال

تفقدأندونضئيلةالجماعاتهذهتكونأنأيضأيمكنولكن،الحاضر

عنتتميزالحربلأن،الحققيةالحربصفة،ذلكاجلمنصراعاتها

عنصر:كبرىالجةلهماأخريينبسمتينالفرديةالجرائموعنالعامالصراع

التنطم.هوصياصيوعنصر،النيةهوذاقي

يكونبينما!ياسيةجماعةمصالحخدمةفيالواقعفيالحربتكونقد

الفصل،الأولالمجلدالدوليالقانونفيالراز؟3!ة4حأ3غك!-ح3غفودريبرادسهاصظر()1

.(المؤلف)،3.5صالرابع
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أيضأنلمأنهناعلينايجبولكن،خاصةمصالحخدمةفيالفرديالعنف

الخاصالاقانونحدودانفييتمثلالفروقهذ.وأولالدق!يقةبالفروق

تياليابانمثا!البلادبعضرففي.الأحيانكالبفيقتغيرقدالعاموالقانون

مائا!منمألةالحرباعتبارالممكنمنكان،459؟عاماستلامها

خدمتها!بتعملالأمةبلتيةوكانت،حاكمهاصرةتخصالخاصالقانون

هيالصكريةالبذةأديقالكانعثرالسابعالقرنوفي.الأسرةتلكمصالح

تمييزغالبآالصمبصأنهفيالثافيالاعتراضويتمثل"الملكخدمزي"

علىأوفرديأمرهيالدوافعانالقوليمكنإذ،دوافعهاعنالحروبغاثية

جمعية.مألةحربكلكائيةبينما،الفرديةبالسيكولوجةتتصلالأقل

متدرجآامتداداإلاليت،أعظمهاومنبلحروبأأنكالبأمجدثولكن

فدأيامافيوحتىبأكملها،جماعاتفشيئأشيثآإليهينساقافرادبينلنزاع

أو-الدامعالغالبفيهي،الأفرادبعضيلقاهاالتيالقسوةالوانتكون

8.ضخمةلانفجارات-الحجة

أيصآا(!وليمدحتىلريعيةصفةخاصربوجهف!ليلحربو(خيرأ

لاحقيقيةحربسلش!-هناكلأنه،صحيح"عقد"هيالحربان

وقد.عرلىأوصرلحقافونأوضئيةأوكبيرةدقةدقيقةقواعدتحكمها

هربرعدالدائصةالمعركةتكونأدصبعيدةالحربأنالكتاببعضلاحظ

أنهاأقيالمتصلةالمص.كةأو")1(الجميعضدالجميعحربأي"6أ+ا،،11فيكا

صبيعةداتت!ليهقواعدتطؤخلالهايجرقيفترةاي"حربحالةا

وعلى.اقتتال!بدصالحروبسطويلةاتتتصررانأيضآويمكنخاصة

الجبهة(علىجرىماأوعراضامناا!رنالىاقهحروهـالمركاتالوجةهذا

أبريلإلى9391سبتمبرمن!الغربيةالحرب"تلكخلالالألمايةالفرنية

انا)1ولا111اااااااا؟ا2،1111111111-إ*.،1111111اللاتةالحاكأة،تحأ(1)
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فإناالفرديةالمعاركتحكمالتيوالقواعدأالمبارزةأدرسناماوإذا

فالمبارزة،ودورهاالحروبنثأةصاحبتالتيالمظاهربعضإدراكنستطيع

لاخلافأأنيعتبراناضهااوالآخرأحدهماأهانرجلان:مؤجلشجارهي

وأالآخرعلأحدهماينقضأنمنوبدلأ،بينهمافرققداحتمالهيمكن

المعركةهذهتأجيلعليتفقان،ترصدأأوغدرأبالآخرأحدهمايفتكيحاول

تكبحالحربفييحدثوكما،احتفاليأمنتظمانزالأبهاو!تبدلانالتلقائية

محدودةلحظةفيالاتنطلقلالكيالعدوانيةنوازعهمقادتهاأوالجماعات

معينة.لقواعدوتبعأ

الحقيقية!القضيةإمظهربينالتماثلاوجهأيضأنرىأنويمكن

المبارزةوبينمقدمأدوافعهاتحددتخصومةإنهاءالىتهدفالتيللحرب

واعدوانيةلنزعةمظهرأالواقعفيتعدلمالمبارزةأنذلك،القانونية

علىهولمنالنصريمغسوفالله)ن:الحقلقولطريقةولكنها،تدميرية

نأإلىمابطريقةمضطرةالدولأنيقالالحاليالدوليالقانونوفي،حق)3(

المحكمونيجتمعاذ،النزاعاتلحسمالصلاحيةلهتثريعوجودلعدمتتقاتل

مثلأ(1878عامبرلين)كمؤتمرقبلهاولي!الحروبمعظمبعد

أنلوكمايجريشيءفكل،النزاعلنهايةالتشريعيةالنتائجلاستخلاص

وانتظرواقانونيةمبارزةورتبواإعلاندوننظمواقدكانواالمؤتمرأعضاء

التشريعية.الآثارمنهايستخلصواأنلأجلنتيجتها

!عواحذلتبنىتبعأللحربعديدةتعريفاتاقترحتوقد

بالمظهر-يهتمإذأولهلأحول3*أ،"8رايتكنييييفييري،تلكالمختلفةالنظر

الذيبلجمآضتيناقانونيالأساسهيالحربأأن،الشحريبىللحرب

كلوفتزأما،"المسلحةبقواتهابينهافيماالنزاعتحل-انمتعإلمجةجماعاتعدةأو

-

عملالحرب"أنالحربمقاصدالاعتبارفييضعوهوفيقول7ء؟لا!اح()2،أ
ص-

المرنى.القانونتاريخ+أح+؟اابميرانطر)1(
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آخرونويرى"إرادتناتنفيذعلالخصم)رغامإلىيهدفالعنفأعمالمن

ويتطلب!اتنآسبينصراععنعبارةالحربأن+ح،3!7مارتنمثل

صفةلهايكون+ي-نم!شقلةدولبينالصراعهذايقومأنأيضأآخرون

ولأ*56وتونزح"وللأ!3،!ه"حفىبنكرلكرأىالنحوهذاوعل)دولية

ديبويوشارل4!3!3!أوبرادييه5،ولولا!أ)"حوبلنتشليل!ولح!اح"حوجيفكن

تعريفنذكرتعقيدأالأكزالتعاريفبينوفي(...الخ3!"حث!حافيألى"دا!

التيالمعركةانها):يقولالذي+73(80!د!!ا؟إول3)أكابوجسيلافسكيفون

ضدالدولأوملشعوباوالقحآ!.!و-الأممأو!منمعينةجماعةتثنها

فيقوذ!صاح،،ح!308لاجورجيتتعريفأما."لهاشيهةاومماثلةجماعة

عدةأوجماعتينبينيقومالذيلعنيفالصبراعمنحالةهي-ا!رب)دط)

"-وأخيرأأدتهمبىيخبتهرمعليبناءالنوغنفىإلىمتميةأفرادمنجماعات

اعتباربمكن9يقوللأح!+أوللأ.،"؟أ!للا-راييت-لك!نيآخرتعريفهناك

عقائدأويئعبيةعواطفبيهيئاهقتنفعصررفيمسلحةقواتبيننزاعالحرب

.ا+س.اقوميةلمتفاقياتأوتثريعية

مسلحضراعهيباإنأالتافي.كا.:التعريفسنقترحجانبناومن

أكزتوسعاالعريفهذافيالبعضيجدويوف"منظمةجماعاتودموبلين

يمكنمرامبنيكنويهما،الضييتيآخرررن--ضييق!وميجده،ينبغيمما

هيأسايي!خاصيةلهاالعنفصورمنصورةهيالحربأنبإيجازالقول

التيللطرقوبالنسبةبهاتقومالتيللجماعاتبالنسبةومنظمةمنهجيةأنها

يضرعيةلقواعدوتخضعوالمكانالزمانفيمحدودةأنهاعنفضلأ،بهايديرونها

،والعصورللأماكنتبعأحدلأقصىوتتدلتتغيرقواعدوهي،بهاخاصة

-%لىآلحربتؤدقي"لا"عندما(نهاذ،داميةكويهافيالأخيرةخاص!تهاوتكمن

أما،تهديداتتبادلأونزاعتكونأنتعدولا،بثريةحيواتتدمير

.بحربليستفهي"الباردةالحربا
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!للاالفمل

للى!يمادص!برهـبل!همما!صرإا

المسبق:الاعدادضرورةا-

منكنوعلناتتمثلالحربف!نالاقتصاديةالنظروجهةاتخذنامااذا

تحضيرأالحربتتطلب،النارةطورشنتجاوزناما!)ذا،المترفالشاط

منهأكزبلدضدفقيربلدجانبمنالحربلنعندماوحتى،أو)عدا

رأستتطلبفإنها،ثرواتهعلىالاستيلاءفيالصريحةالرغبةتحدوه،غنى

أدقحديوجدانوينغي،ال!تلحأنوا!منهناكيكرنأنويلزم،أولمطمال

الأقلعلىيتجم!فليتغذى(نالمهاجمللجيشليتاحالمؤنمن

لاإذ،العدومنغنائمهعلىالعي!ثىيستطيعانالىانتصعاراتهأوليجرزحى

الموادوفيالعاملةا،يديمنأوليمالطرأستوفيربدونالحربشنيمكن

مثمروععنعبارةهيإذنحربفكل،ايادوات!ينالغذائية

واالنقدمنمالرأسبتجميعتبداوهي،معبنجانبع!-اقتصادي

وأكزاتساعأاكزالحربتصبحعندماأىببداكااتىوكلما،العتاد

اشدتصبحوالأموالالمستخدمةالاقتصاديةالوسائلف!ن،اعت!مادأ-عرالعلم

والانتاجالتحضيرو!عاثلفيللتوسعالعامةضللظاهرالحر!وتخضج،ضخامة

ح"!!-*"!ه!.،3بيفركبوهمإليهايشيرالتيقرةأوهي

علاوالتمويلبماثليئيءكلقبلتهتمذلك!ه-ا!.حربوعلى
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!سح!حص

حه()حح*،3ساكسديالماريثالكانوقدوآلتكدصلز(الانتاجبماثللالأقل

المال:وثانيأالمال:أولأ:أشياءثلاثةيلزمالحربتشنمنلأجلا:يقول

نامنذ،المسالةلهذهوضعالذيالكلاسيكيالحلوكان.االمال:وثالثأ

المدنمعظموكانت،للحربخزانةإنشاءهو،الأقلعلىالمعدنيالنقدوجد

قوةازدادتوقد.المعابدفيتودعللحربخزانةتمتلكالقديمةالعصورفي

لرريون)1(إقليمفيالفضةمناجماكضشافبعدوفجأةوالبحريةالحربيةاثينا

البحريةالقوةمنهايجعلالذيأسطولهاتبنيأنالانتاجبهذااستطاعت)ذ

للبلادالتجاريةالجمهوريةوكانت.المتوسطالأبيفقالبحرشرقفيالأولى

حديثةجيوشأأوجدتالتيهي،مواردهابفضل)هولندا(الم!نخفضة

احسنالجيوشهذهصارتفقدمرتزقةجنودمنتتكونكانتوإذ،مستديمة

المعادنورودكانوكذلك،رهبةوأشدهاتجهيزأوأفضلهاتنظيمااوروباجيوش

وبحريةحربيةقوةتصبحأنلأسبانياأتاحالذيهوالجديدالعالممنالنفيسة

اوروباكلفيامبرياليةسياسةمتابعةفياستخدمتهثابتأجثأتعدوأنهامة

الغربية.

منبجزءتأسستالتيسباندو)2(برجفيال!هيرةالخزانةوتعتبر

كانتوبالمثل،فرنكفورتمعاهدةتوقيععندفرنسادفعتهاالتيالتعويضات

منتعتبران،لانتصارهالتذكاريالتمثالاسفلفيالمخباةمنليكخزانة

الجميعأنمنبالرغمأيامنافيولكن.الحربلخزائنالباقيةالحيةالشواهد

أكثربصورةمستمرةللحربخزانة)قامةممارسةتزاللا،ذلكمنيبرا

الأجنبيةالعملاتمنأوالاصداربنوكلدىالمعدنيةالاحتياطياتمنشيوعأ

الأموالهذهانذلكعلىدليلوخير،مباشرغيربطريقالذهبتمثلالتي

نأامايتقررالحربلنتيجةوتبض،النزاعفترةخلالالتداولفيتوضع

المنتصرعلىللتعرفمقياسافضلذلكيكونوقد،ت!تضاءلاوتتضخم

.اليونانمنإقليمولةط3+هألوريون)1(

برلين.منقريبةمدية3(45+!ه)ولجاندو)2(
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فرنابنكفيالذهباحتياطيبلغ1891عامفبعد،ماحربفيالحقيقي

ضاعقدالوطنيالكنزهذاكان459؟عاموفي،قبلمنيبلغهلم-حجما

توزيعإعادة9عنستراكوشنظرياتمنبالرغمواليوم،تقريبأبأكمله

كهوفإر،ذهبقدالنمشالمعدنهذامنالأكبرالقسمف!!"الذهب

للرلاياتحربيكزأضخميثكلحيث(3)1.3*)،ولك!(قوكى)فورت

وطالما.آخرإلىمنتصرمنالذهبنحزونيشقلالوجههذاوعلى.المتحدة

الدوربذلكالماملىيستمرأنمنمفرفلاالدوليالمعياريشمرالذهبأن

القلاقلتزدادعدماتنهارالنقداوراقفيالثقةان)ذأخيركاحتياطي

.سوءأإلاجتماعية

،للحربالاقتصاديالاعدادعمليةفينشىألاينبغيوأخيرأ

الدخلمنجزءالمنظمةالدولكلفييخصصإذ،العسكريةالميزانيات

والفيونالمحاربون)الرجالمقمعينعددعلىوالاتفاقللتسليحالقومي

الحربيةالمدارسوطلابوالتجارةوالاشحكاماتالترساناتوعمال

الاستعدادأهبةعلىوالوقوفللحربالاعدادفييعملونالذين(والبحرية

.هجومايلمواجهة

"توزيعفيدورآللحربالاعدادجملةتلعبالوجههذاوعلى

كينزيقولوكماوأسرهمواشباههمالعكريينإلىتذهبالتيأالدخول

وإلى"الكاملةالعمالةتحقيقفييساعدللحربالاعداد"أن)كهشا+يح،()1(:

فيالحربيةالتكاليفتداخلتوبذلك،ماحدالىالاقتصاديالتوازنللوغ

البطالةنتيجةتناخطيرةمشاكلأنلفرجةميزانياتاوفيالقرميوجودنا

.المصروفاتتلكفجأةالغيتماإذا،والتوزيع

كامبرجفيولدلريطانياتتصادعالم.ر7*ئا+لا)سا!اكيز..مجرنهوكير.)1(

الكاملةالممالةلتحققجهدهاتحملاذالحكرماتعلىاررأبوفي(-18834691)

قاصبيىللستهلكيرالرائيماالقوةتريدالدخرلترزيعإعادةيعصاإنهإذالحاملةللابدي

الانتاخ.وصانلممرمع
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التوازنزاويةإليهاينظرحينماتتوقفالعسكريةالميزانياتولكن

الخارجمنالاستيرادإلىمضطرةالدولةتكونعندماخاصة،الداخليالاقتصادي

بموازنةالخاصةالمشاكلقيامكانثمومن،(خرىوأشياءأوليةوموادأسلحة

عامحربوأن،النقدبمبادلةالمزعجةالمشكلةوكذلك،والمدفوعاتالديون

حيثأوروبافيالقطعوأسعارالمبادلةأسعارفجأةقلبتالتيهي1491

فيالأمورهذهأخذتالحينذلكومنذ،مستقرةالنقدأنواعكلكانت

فقطبهايقرمأنالامكانفييعدولمميكايكيةالحربأصبحتكلماالتفاقم

علىالتدريجيالقضاءإلىيؤديالموقفوهذا،بسيطبسلاحمزودونرجال

الموادمنكاملةمواردالأخصوعلىواسعةارضأتمتلكلاالتيالقوى

الأولية.

لاتموينهوكانالخيالةمنضخماسلاحأتمتلكمثلأفرنساكانتفقد

وعندماالوطنيةالزراعةطريقعنيتحققذلككانإذعملاتايةيكلفها

النفطمنضخمةكمياتاشيراديتطلبفهوآليأالسلاحهذاأصبح

الارتياحمنكبيراوقليلبقدرالعصوركلفيالدولكلعرفتوقد

وإنماءحمايةإلىالأمرآخرفيتهدفونقديةاقتصاديةومذاهبتقنيةوسائل

لديها.الحرباقتصادوقوةالحربيةخزانتها

والاكتفاءالتجاريةوالحمإلةالنفيسةالمعادنعلللحصولالسعيوإن

فيليست.الخ..النقدمراقبةفيالحديثة،ديةالاقتصوالاستراتيجةالذاتي

المشاكل.هذهعنمختلفةإجاباتإلاالحقيقة

:للحروبالاتتصاديةالآثار2-

ئحت)ويدخلللثرواتالمتعجلالاستهلاكمنالعنيفالطوربعد

منخاصةصورةيكونانيعدولاالذيالتخ!لبالعنوان
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ذإالثرواتانتقالالىتؤدينهايهاتبلغعندماالحربف!ن،(الاستهلاك

ومنهزمين.منتصرينالمطالمحاربينتقسمأنهاالواقع

فيوتحولاالاقتصاديةالابنيةفيتغييراتالحربتحدثأخرىناحيةومن

صوربعضأوإلصناعاتبيض!تطويرعلىوتساعدالمستثمرةالأموالوشرؤ

،الأموالوسرؤووضعتغت!-الدخولايضآعلىوتعملالانتاح!+،

وتعويضاتوغراماتمعاشاتمن)عنهاتنجمالتي(لحذيدةللأ!جا-ونظرا

للبنودونتيجة،العامةوالمصم!تالموازنةطبيعةمنتغيرفإنها(..الخ

والتجارةالتصريفأسواق-فييجديث-لخهالسلا!لمعا-هدلمتالاقتصادية

علىوتعمل،عينطاالتى"تعتمدالصناعاتعلىبالتاليوتؤثر،6الخارجية

ت

يمكنالوجههذاوعلى.الصناعاتهذهتستخدمهمآلذينالرجالإخظل

الاقتصاديالتركيبوفيالحياةفيعميقأتحولأتحدثانالحروبلنتائج

---يلآيي-.

:للحروبالمفترضةالاقتصاديةالأسباب3-

العلةهيالاقتصاديةالعواملانترىكبرىأهميةذاتنظرياتهناك

كلبأنالت!يل!بمحدإلمطأيضأالبعضيذهببل،الحروبلجميعالأولية

أنتعدولاوأكاخادعةأسبابهيتقدعأنتمكنالتيالأخرىالأسباب

لها.الظاهريةالبواعثتكون

------ك!--ير--

قداستعمالهافيالتوسعبعد،ذائها"اقتصاد-"كلمةفإنذلكومع

مختلفةنظروجهاتالواقعفيتتضمنفهي،الخلطمنالكثيراثارت

الجسدوحروبا!سالزالرخاءوحروبالفقراءحروبمثلأ:ايفيأومتعارضة

بدايتهافيالنزاعاتإن.الحقيقيةالحاجةحروبأوالامبريادوالجشح

بهذاظاهرةبأنالمنهجيةوتقضي...أو-خز!ينالخكليأاقتصاديةوضه!يتها

والتقسيم.الخليلتتطلبالاتساع
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رأينا،كاتحدثأشابها،تكنمهما،حربكلأنجداللا

بعدولكناقتصاديةآثارالحروبلكلفإنوبإخصار،اقتصاديةاضطرابات

لدىماحرباساصفياقتصاديةحقائقهناكأنيقولانولأجل.انتهائها

الأقلعلاوالعلةبأنالتاكيدنستطيعأنينبغي،الأقلعلىالمعتدي

الوحيدالأوليالعنصركانوأنهاقتصادينوعمنقطعأهولل!نزاع"المحرك9

نفسه.الوتتفيوالحاسم

التيوالأمثلة،التعريفهذامعتتوافقجدأقليلةحرونجآأنلناويبدو

نظاممنتعانيالتيالبدائيةبالقائلالخاصةالأمئلةهيفيهاجداللا

جيرانها،ال!نملانواعبعضتفعلكماتهاجموالتي،فيهمرونةلااقصادي

ذاتالوحيدةالحروبهيهذه.الطعاممخزونمنلديهاماعلللاستيلاء

تصبحمركبةبحضاراتالأمريتعلقعندماولكن،تمامأالاقتصاديةالصبفة

حاجاتفيويوجد.مغزاهاوفيأهدافهافيالجوانبمتعددةالحروب

فيجدأواسعةمرونةإمكانياتنشاطاتهاوفيوالتقنيةالعلميةالمجتمعات

الاقتصذيةالحاجةوليست،)!(والبدلاتالتعويضاتوفيالمعيثةمستويات

النادرةالحروبأحدعنالقوليمكنفهل.حيويةمجردولافوريةأبدأمنها

انجلترابين!الأفيونحرب"وهي،صريحاقتصاديدافعلهاكانالتي

حرببالأحرىإنها؟ملحةحيويةبحاجةيتعلقكانالأمر)ن،والصين

.الاثراءمنبمزيدالبريطانيالاقتصادمدمنهاالغرضكانترف

لحرباأنالقوليمكننالحظةايمنابتداءالخصوصوجهعلىولكن

أكثريكونالا؟اقتصاديةضروراتبسببمنهامفرلابطريقةفرضتقد

فيالاقتصاريتقبلأوانالاثراءعنالانسانيعزفأننفعآاكزأوحكمة

هذايثارأنويمكن؟العدوانومغامراتمخاطرقبولمنخيرأمعيثتهنظام

لامستوىهناكوهل،للأفرادبالنسبةأيضآيثاركماللدولبالنسبةلالتساؤ

الياسي.الاتصادفيديايةالأكزالطاهرةصمعرأاالتعويصتالونالايبدو)1(

56http://www.al-maktabeh.com



هلأومطلقةحيويةضرورةهناكهلأومنهبأقلنقنعأنمالدولةيمكن

كانتالتيالدوافعفيتعمقناماإذا)ننا؟لاحتمالهصبيللاتقثفهناك

حروبأتصبحبانتنتهيأنهانجدالاقتصاديةالحروبمعظموراء

ألاذلكومعالثراء.ثوةمنأعظمالسلطةنشوةأنإذ،شكولوجية

كانلقد؟الآخرينثروةعلالسلطةمقاليدبيديهيمسكشخصأييسيطر

.!ذهبكعلىأستوليسوفيدي"بحديقولالبرابرةالشيوخأحد

نتيجة1491عامحربعلىأرغمتقدألمانياأنمثلأالقولتكررلقد

العظمىالقوىضدتمارسهاكانتالتيالتكاليفالباهظةالاقتصاديةللمنافسة

الاشثماراتبعدالافلاسشفاعلىكانتوأنها،والمصدرةالصنابميةالأخرى

عنأبعدشيءمنهناكليىولكن،للقروضالزائدوالايخدامالضخمة

الصناعةرجالتنقذأنلألمانياالممكنمنكانفقد،الزعمهذامنالحق

تسليحاتهاتكاليفمنجدآضئيلأجزءألهمتخصصبأنالألمانوالتجار

حربتكاليفمنذلكبعدثم(ولاوبحريةبريةمنالسابقة

بينجدأعظيمبازدهارتتمتعأنأيضأباستطاعتهاوكان،-14911891

ضئيلأنصيبأإنتاجيةمشروعاتفياستثمرتأنهالو-03919391عامي

الأمرمبدأفيخفيةتسليحهالاعادةبذلتهاالتيالطاتاتومنمواردهامن

اقلنجدأنالناسأكزلدىحتىالمستحيلمنوأخيرأةبعدفيماوعلنيأ

عامحربمثلشأنألأقلهاولي!الحروبلبعضبالنسبةاقتصاديسبب

9187.

الوفرةأوالعوزحروب

تتكفلالتيالاقتصاديالتوازناختلالصورفإنأمرمنيكنمهما

.الوفرةاوالعوز:نوعينمنتكونأنإلايمكنلاالعفعلىبالتحريض

لاالتيالبدائيةالمجتمعاتفيالحربيةالنزاعاتيثيرالذيهوالعوزان

فيالمتزايدالجفافكثيرأالمؤرخونويذكر،والصناعةالتجارةعنشيئأتعي
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اجتياحإلىالمنولقبائلاضطرالذيالجفافهذا،آشاوسطهضاب

نتيجةبعيدةآفاقأورائهامنبلغواحقيقيةتحركاتمثيرينحولهممنالأراضي

الرحلالقبائلحالأيضأهيوهذهالحربيةالغاراتأوالاضطراريةللهجرات

شاذةأوضاعكانتهذهولكن.العربيةوالجزيرةالكبرىالصحراءإقليمفي

لأجلالحربإلىغالبأيتطلعونالبداثيينلأنوذلك،البدائيينلدىحتى

والحقتهمإهاناتمنللانتقامأوالنساءلسبياوالرقيقعلىالحصول

مننوعمجردتكونقداو،ذاكأوالجارهذانحوتقليديةلخصومة

الشليمعلينايصعبفإنهمركبةبمجتمعاتالأمري!تعلقوعندما،الرياضة

تصبحألمانيافإنالتدقيقوجهوعلى.الحربأشاببينمنالعوزيكونبأن

هذهمنحقيقةتعافي(نعليهاالتيالفتراتفي)خلاصبكلللسلاممحبة

الشدائد.

للحربميلأتكونماأكزتبدوالدولأنلتثتالتاريخيةالتجربةوإن

يمكنلاالحربأنفكرنااذابعسيرليسذلكفهموان،الرخاءحالةفي

بالهجومقامتعندماألمانياأنالقولويمكن.الأموالمنبفائضإلاإعدادها

مواردتصرفهاتحتكانتإذ،أوروبادولأغنىكانت،9391عامفي

،موجودةمنتجاتمنحقيقيةثرواتاي،الأسلحةومننوعكلمنمختزنة

.الأخرىالأممكلثرواتمناعلى،الأقلعلىالفترةتلكفي،وكانت

نأذلك،ايضأللدهثة)ثارةأكزمئالأالاستعماريةالحروبفيوان

ذإ.فقرأالأشدالبلدضدثراءالأكزالبلددائماتث!نهاكانتالحروبتلك

التيهيوالاستقرارالثراءتمةفيحينذاككانتالتيالأوروبيةالدولان

تزاللاالتيأفريقيابلادعميقاضمحلالفيسقطتالتيالشرق(ممهاجمت

الرينوبلادالغالبلادبغزوثرائهاقمةفيوهيروماقامتوبالمثل،متبربرة

أوروبا.وأواسط

أنهااذالانتاجفيوفرةحروبأيضأفهيبالأسراقالمتعلقةالحربأما
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.الاصلاحوحالة-الحربوحالة-الحربقبلماحالة

الاقتصادحالهيللحربالسابقةالحالةعلىمثالخيرأنونعتقد

الاجباريبالادخارتتميزفترةوهي،4591عامإلى3391عامفيالألماني

المعدنيةالصناعاتعلىالطلبوازديادالضخمةالمشودعاتوإلاء

،مترفرةالعملعروضكانت:عطمازدهارذلكعننتجوقدواليهماثية

صاكوكانت،طاقتهاباقصىتعملالصناعاتوكانت،الأجوروارتفعت

بالرخاءالاحساسوبلغ،شيءكلالتجديدوضمل،للابداعحوافز

إلاأبدآبسه،دةتث!عرلاالمانياأنا:للقولبناادىالذيالأمر،أوجه

ا.بحربحبلىتكونعندما

المكدسةللاحوالالسريعبالاستهلاكالحقيقيةالحربحالةوتتيز

ويروح،طاقتهمباقصىالعملإلىوالمنتجونالصناعةرجالوي!نطلق

المتحاربين.لتزويدإنتاجهمفيالافراطإلىجانبهممنالمحايدون

تركيبأالحربخربتهمااصلاححالةتواجهالقتالانتهاءوبعدوأخيرأ

تجهيزاتتزيدالحربفترةخلالأنهذلك،عميقأتحولأتحولقداقتصاديأ

فترةوخلال،ضخمةزيادةالانتاجادواتالتحديدعليصنعالذيالقطاع

خربتهمالناءإعادةفيإنتاجهلتصريفتمامأكافيأسرقأالقطاعهذايجدمعينة

جديدمنأنفسنانجدفإننا،البناءإعادةفترةتتهيعندماولكن،الحرب

وبنبغيالأزمةتثأثمومن،المنتجاتتسويقفيونقصالبطالةتهديدأمام

إيجادوإماتصداالصناعةالادارةمنجزءآندع(نإما:أمرينبينالاختيار

برامجفيكللوبدونأخرىمرةنقعفإنناالحاضرالوقتوحتى،جزئيأحلأ

.الوفيرةالمعدنيةللصناعاتالثرهالسوقذلك،ال!شلح

فيوزيادةالأسعارفيارتفاعالحروبعندائ!أينجمأخرىناحيةومن

الاقتصادية،الأزماتمعمتناقضتانإذنالظاهرتانهاتانوتبدو،الاستهلاك

تبتلعانهاأي،الرجالومنالمنتجاتمنالفائضالمخزونتبتلعفالحروب
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فيمشترينعنلهتبحثالانتاجمنفائضالأمةلدىيكونانتستلزم

.الخار!)1(

تتطلبممارستهولكنفقطإراديعملالعنفليسإ:انجلزقال

ذلكمنالعكسعلىولكن"...ادواتأعني،تمامأماديةمسبقةشروطأ

بل،استخدامهافيرغبةهناكتكنلماذايكفيلاالأسلحةوجودأننقول

شخطمونسوفالناسفإن،القتاليةالنزعةتلكتوجدلماذاذلكمن(كز

،الدباباتمنبدلأ(الثلاجات)التبريدأجهزةصنعفيالافتاجيةقواهم

بينمتبادلتأثيرهناككانو)ذا.القنابلقاذفاتمنبدلأالسياحةوطائرات

خدمةفيأنهالناتبدوالتيهيالتقنيةتكونبالأحرىفإنه،والعنفالتقنية

الأمرأولفيالأسلحةإنتاجإلىتدفعالتيهيالحربيةالنزعةوأن،العنف

بعد.فيمااشخدامهاالىئم

الاقتصادية:والأحوالالحروب4-

الثأمنالقرنمنابتداءالدوريةالاقتصاديةالأزماتقيامرأينالقد

إلىللانتاججديدةوسائلظهوراتخذهاالتيالمتزايدةالمكانةأدتفقد،عر

وقيامالآلات)نتاجفيالخصوصعلالمتزايدةالمدخراتاستغلال

التيبذاتهاهيالجملةفيالحربيةالصناعاتكانتالحظولسوء،الانشاءات

الانشاءاتكبيرحدوإلى،التعدينصناعةأساسيةوبصورةالانتاجتمتلك

والمعسكراتوالتحصيناتالحربيةوالمواقءالاستراتيجيةالمواصلاتطرق)

بهاالتهديدمجردأوالحربأنكيفندركانلنايتيحماوهذا،(.الخ

:ثلاثمظاهرمنهانميزانوممكننا.الاقتصاديةالأحوالعلىيؤثر

حرباياصواقحربلاكاالمانيانظروجهةمن1491حربالاقتصاديينمنكثيرفرلقد)1(

علالحصولالصريحهددهاكاناذعرزوحرب(ضحمإنتاجيخذاكلديهاكانفقد)وفرة

ادالحربفيالاقتمادنائيريكونوهكذاتعورهاكاتاإالأولةوالموادالغذانيةالمواد

(.)المؤلفتاقضآيكنلمإذاوجهين
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علىالطلبزيادةوالخسائرالرجالالىالحاجةوينثأ-عن،البطالةأيضآ

زيادةخاصةوبضفة،الأجورفيعامارتفاعإلىيؤديمماالعاملةألأيدي

هائلةأسواقآبأخرىأوبصورةدائماتخلقالحربأنذلك،الوظائفعدد

.للرجالبالنبة

التموينأثرمنكان0491-4591حربخلال،مثلأفرنسافي

التعاونيةوالتنظيمات،الانتاجوعلىالأسعارعلوالرقابةالاجباري

إلى9391عامفيتقريبأألفسبعمائةمنالموظفينعددارتفعإنوالبوليسية

بالنموالحربتعجلالوجههذاوعلى،4691عامميونينمنيقربما

وفوراسيتيهكلارككولنعليهيطلقماوتضخم،الحديثللاقتصادالمتميز

والفية.الاداريةبالوظائفالخاصوهوالثاكالقطاعداه+أ(3ة3أ4)!أ

إداريةنعبثةجانبهمنللحربالموجهالاقتصادأوجدقدوباختصار

هنايتعلقالأمرأنحيثدوامأأكثرولكنها،العكريةالعبئةمعمتوازية

يؤديللحروبالاقتصاديالأئرهذاأنفيجدالولا.خسائردونبتعبئته

اقتصاديضمورالصناعيةالبلادفيلأكلماالحربيةالروحازديادإلى

شديد.

الرأسماليةفإنالمشروعاتفيالتركيزيتزايدطالماأنهيرىماركسوكان

الحربعلىترغمهاإذوهيفاكثرأكزعنيفةلأزماتنتيجةتتزعزعسوف

فيهاخيمالتي0391لعامالاقتصاديةالأزمةوأن.التامالدمارإلىبهاتنتهي

نلاحظ(نينبغيذلكومع.النظرةهذهمعتتوالقالعالمعلالحربمناخ

نوععنهينجممماالمعدفيالقدعليهيسيطراقتصادياعالمأعرفقدمارصان

التقنيةللتنظيماتوكلكن،الاستثماراتوفيالأسواقفيالمرونةعدممن

وعلالم!ثكلةوجهيغيرأن،حوللأحك!5كييزرأىكما،للنقدالحالية

بالطالة.يتعلقفيماالخصوص

نسبيأ،جديدةظاهرةهىالاقتصاديةالأزماتفإناخرىناجةومن
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جدأضئيلةفترةوهي،قرنينمنأقلمنذالاقتصاديةالأزماتتولدتفقد

لمالأزماتهذهانثم،الانسانقدمقديمةظاهرةهيالتيللحرببالنصبة

أوروبابلادوبعضانجلتراأيالصناعيةالبلادصوىالأمرمبدأفيبهالتأثر

الغربية.

تزديالاقتصاديةا،زماتأنجديةفينقررأنيمكنلاا،مرآخروفي

كانتأكا)ذ،الحربالىتؤدلمعمأالأزماتأشدانذلك،الحربالى

يأعنعاجزوبالتاليلطيقهاوجاهلجديتهامنمندئ!عالمفيتحدث

علىبل،عشرالتاصعالقرنمنالأولالنصفأزماتبهاوأعني،لهاعلاج

تاريخفيالسلامفيهاخيمالتىالفتراتاحدىالحقبةتلككانتالعكس

أمثالمنالمفكرينبعضاعتقدفيهاالتيبالتحديدالفترةتلكوهي،اوروبا

نإ،وتاريخهعصرهمامناخالىمتندين،سبنسروهربرتكونتأوجست

ميزتههيوهذهاختفائهاعلىحتىاوالحربتاجيلعلىيعملسوفالتصيع

.الوحيدة
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برلىا!لا

فصر!هـبلمىممف!إمثا!علا

:للحروبالديموكرافيةالآثارا-

منهاواحدمظهرهناكولكن،عديدةمظاهرحربكللناتعرض

نرىأنيمكنانهلدرجةحربكلفينجدهلأننا)غفالهيمكنلاأثرأيشكل

وتكونلنظاميخضعحينللناسالجمعيالقتلإنه؟ذاتهالظاهرةجوهرفيه

لكلكانلذلكوتبعأ.للناسقتلبدونحربمنهناكليسانهذلك،غاية

الوفياتمعدلفيتزيدانهاسوىذلكيكنلماذا،ديموغرافيةآثارالحروب

01عاديةغيربصورة

موضوعيةدراسةمناستخلاصهايمكنالتيالثابتةالوحيدةالدروس)ن

الآتية:هيللحروبالديمرغرافيةللنتائج

.للحروبوعامةثابتةديموكرافيةخاصيةالوفياتزيادة)ن:اولأ

لأوجهتبعأوأيضأ،للأحوالق!بعأالحدودأقصىإلىتتغيرالزيادةهذهولكن

الخسائرطبيعة،نالصراعنتيجةبحسبأيضأمتغيرةوهي،ذاتهالصراع

للمخهزم-وبالنسبةللمنتصربالنسبةبذاتهاهيليتوتوزيعهاالمئويةونسبتها

الذيالمنهزمعندالأمرأما،ضبانأأينجودأإلاالمشصريفقدلاالعموموعلى

تكونالضحايافإن،مرسومةبطريقةوهدمتوخربتواحتلتبلادهغزيت
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طرفأتملحربكلانوحيث.تنوعأوأشدعددأاكزنفهالوقتفي

فيتوضعأنينبنيسسيولوجيةحقائقهناكفإن،مغزوأالأقلعلىأومنهزمأ

.الحبان

ونحنادياالتدميرانظمةبينمنالحربنضعأنيمكن:ئانيآ

علو)ماالمواليدمغعلىاماتعملالتيالأنظمةكلالوجههذاعلىنسمي

تختلطعزهـوعصانمرةاالنظمقذهيمكنولا.الأحياءعددتخفيض

وأالجماعاتمثلطيعيةالفيرللوفياتالاراديةوغيرالواعيةغيربالعلل

متناسبةوهيللكلمةالسيولوجيبالمعنىأنظمةهىا،ولىفالنظم.الأوبئة

أنهشكولا.تمليهاالتيالأفعالومعاييقلياتومعالاجتماعيةالتراكيبمع

هذهفيتشكلولكنها،أوبئةاومجاعاتتتفجرأدطمانزاحخلاليحدثقد

إنها،ثانويةنتائجإكابل،نتائجهافيأوافىجداثمنجزءآالحالة

.آثار)؟(اوآنعكاسات

.الرجالموتفيأصاسأالمباثعرةالخسائرتتمثلالحروبجمغفي:ثالثأ

يقضيفالعرفطنحتلفةاعمارمنعاربونهناكيكودطوعندما.السنصغار

غتتتكرقيب!تقليديتعلقالعرفوهذاالأخطارلأضدصنأالأصغريتعرضبان

فرق-الجيث!تتلقىالحديثالعسكريالتنظيموفي.جدأوقديمجدأعام

فياتفرقتلكأبيدتوقد،الأولىالصدمات،سنآالأصغرأيالعامل

فرقالثآبمنتتالفالجيوشكلوفي.1491عاممنالأولىالشهور

الخيالةفرققبلومنالمظلاتورجالوالطلائعوالفداثيينالمثماةمبئالهجوم

يتضمنالمعاركنظامكانالرومانيةالجيوشوفي.مميتةباعباءتقومكانتالتي

ومخيرأ،المقدمةفيكانواصنأ1،صنر،السنحسبمتتابعةخطوطثلاث

ينصبالافاءف!نالمنهزمتحطيمفيالمنتصريشتدعندما،ساحقانتصاروبعد

فذبحونالحالةهذهمثلفيالبدائيونأما.الثانعلى(صاسيةبصورة

-14911891لحربالدبمغرابةالآثارع!تل!.ط"ح!3ءاأهرض.لممؤلماتأنظر)1(
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إ)1(.الأا"ءاتعددةاووحيدةوظيفةتمارس

هذهتكونأنيمكنماذا،بإرا-الديمغرافيبالمظهريتعلقفيما

؟.الوظيفة

ارتفاعآي،تسببانهافيتتلخصاساسيةنتيجةللحرب(نراينالقد

أنفسنانجد)ننا.المواليدفيالأقلعلىمؤقتانخفاضالغالبوفيالوفيات

كما،هيوهذه،السكانعددفيعجزأي،تحصيلهيجبنقص)زاءاذن

المتعجل.الافناءأووالتبديدالتدميرلوظيفةالأكيدةالعلاقة،لنايبدو

قابلةاجساممننظاميوجدحينماالحياةإتوجد:برجسونيقول

و)طلاقهاالطاقةهذهطردثمالشصىمثلمامصدرمنالطاقةلتجميع

مفاجىءانطلاقيتبعهالذيالبطيءالتجميعأنهأي!تقريبأمتفجرةبصورة

واالولادةأوالهضمأوالقلبضرباتفإن،الحيوانيةفسيولوجيتناخاصيةهو

حياتنافينلقاهامماثلةعملياتهناك)نبل.مستمرةعملياتالموت

كماشيهكليسيروبالمثل.الابتكارعمليةفيالخصوصوعلالسيكولوجية

بشريرأسمالبتجميعتتميز،رجعيةاجتماعيةوطمةكانتالحربأنلو

معينة.لحظةفيبوحدثسيةمنهبجزءيقذفثمما،مجتمعفي

الديمغرافيالتركيبعلمتفجرا"تركيبنطلقأناقترحنالقد

عن،الثانفيزيادةأيكبيرفائضيزيدفيهامعينةلجماعةالاقتصادي

أنهإذحربيلاندفاعيمهدالموقفهذا.لاقتصادهاعنهاكىلاالتىالأعمال

ويتثل،جماعيةتشنجيةخاصيةذيمفاجىءتوسعفييتصغىانالىيميل

الحربأنذلك،الحربيةالتجريدةأوالجماعيةالهجرةفيالتقليدياننمطاه

إلىوتارةالعدوبلدالىتارةومنظمةملحةهجرةصوىالأمرآخرفيليست

الرياصة"اليولوجا5مما560أ20ولأكرسرنانظروالاجتماعيةاليرلوجةالظواهردوريةعن(1)

وما321صباير3591طبةأ!3+(،1ء4أ!8010)ءأالاجتماععلمزالوافيوكانجا

.بعدط
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منبكثيرذلكفيكونالصيةعلىحافظواماوإذاالنساءويسبونالرجال

الأطفالمعالحالكانتإلرجههذاعقلحت!!وعلىتغييربهدفالتجرز

الانكشارية.فرقمنهمالأتراككرنالذيناليونانيين

--ص-

:للحروبالديمفرافيةالوظيفة2-

جميعفيبانتظامتتكررعمليةعنعبارةالأحياءعلمفيالوظيفةإن

الوظيفة(نالأمرمبدافيدؤركيمرأىوقد.بذاتهلنوعالعضويةالأجهزة

رأىئم(مثلأالهضموظيفة)نتائجهاعنالنظربغضحيويةلحركاتنظام

الحيالكائنحاجاتوبعضالحركاتهذهبينموجودةتطابقعلاقةفيها

علىإلاتطبقأنالكلمةلهذهيمكنلاالوجههذاوعلى(مثلأالهضموظيفة)

تكرارفيهاندخلأنينبغيالوظيفةفكرةتكتملأنولأجل،الحيةالكائنات

وبصفةالمركبةالحيةالأجهزةفيولكن.الوظيفةهذهتتضحطريقةعنالفعل

دقيقة،بصورةداثمامتماثلأالتكراريكونلاالمتميزةالمجتمعاتفيخاصة

والابتكار.لتجديدمجالأيدعفإنهذلكوفوق

علىتمامآت!نطبقفإنها،الوجههذاعلىالوظيفةفكرةاكتملتماإذا

نظامجدالبلاهيالحربولكن.ماعضوعلىتنطبقكماتمامأمانظام

ينفجرمرةكلفيبالألمالممزوجةالدهشةعلينااستولتماوإذا،اجتماعي

نلقاهثابتأاجتماعيأنظامأالحربتكونأنمنيمنعلاذلكف!ن،ماصراع

بينهم.فيمااتصالعلىمنظمةبشريةجماعاتهناكتكونحينما

بينللعلاتاتالرئيسيةالأضكالاحدالحربتكونوهكذا

لاولكن،اردنااذا،والقاصيةالواضحةالثواهداحدانها)ذ،المجتمعات

ظاهرةوهيمت!ميزيناجتماع!نأعضاءبوا!ةتمارسانهااذلانكارهاسبيل

معولكنها،دوريةاشكالذاتالأقلعلىأو،الدوريللتكرارخاضعة

أنهابحقنفترضأن)ذنوممكن،تجديداتهافيخصبةطيةذاتذلك
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توقفآالأحوالجميعفيتسببفإنهاالحربنتيجةتكنومهما،الأخرىالحياة

ينقطعأوالمتصاعدالمنحنىفينحرف،السكانيالنموفيقصيرةأوطويلةلفترة

إبطاثهأوالنموتوقفعلى!الديمغرافيالاسترخاء)نطلقاناقترحنافقدولذا

حرب)1(.كلبالضرورةتتلوالتيالحالةوهيالنموفيالمفاجىء

313ول،أولء3ص!*هاهكهأ،ع:لمتفجراءلبناا

بنيةكانتإذامامعرفةمسألةإثارةالاجتماععلممسائلاشدمن

السيكولوجيةالاستعداداتعلىتلقائيأينعكسوتوازنهاوتركيبهاالمجتمعات

عندماعقالهامنتنطلقالتيالجميةالنزعاتبعضفيهمتثيرألا،لأعضائها

وتصبح(يخلقهاالتيبذاتهاهيتكونماوغالبأ)المؤاتيةالظروفلهاتتهيأ

ذلكمعطيبةنيةعنولكن؟مبررةوبراهينحججعبربهاواعيةذلكبعد

المخادعة.بطبيعتهاواعينغيريكونونلأنهم

استعدادعلىيكون،وظيفةبلاويبقىللعملالمهيأالثابان

لأفيللاضطرابمثيرةقوةيشكلونبذلكوهم،الطيشأعماللارتكاب

للظروفوت!بعأ،لهمتعرضالتيمقاومةالأقلللنقاطوتبعأ،المجتمع

إلىبهميتجهوطيغشهواتهمفإن،والمنيةالسياسيةوالامكاناتالتاريخي

ذلك،خارجيةحربإلىاوالهجرةالىأوايديولوجيةحربأواهليةحرب

اندفاعيف!رماوهذا،استخدامهممعرفةفييتلخصكلهالأمرأن

وعن،(الديمغرافي)السكافيالتضخمإلىوالامبرياليةالصكريةالحكومات

وأبناءالخوفاطفالمنتكزنوعكلمنالعقوباتأوالماليةالمزاياطريق

محزنةمفرغةداثرةإزاءذلكمعأنفسنانجدثمومن.الاجتماعيةالعلاوات

بدفعوالانثغالالحربمنفالخوف.الطيبةالنواياكلتتبزعليهاوالتي

قلقيثيرنف!طاليهاثرذلكولكن.المشقبلجنودولادةإلىيدفعالاعتداء

سدها.وما47ص،القلصميوث"مائةكتابانطر)1(
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الداخل.فيالحربيةالنزعاتويحرضالبلادخارجفيالجيران

فيزيادةمنتعانيفرنساكانتالثورةعهدفيذلكعلىمثلألنضرب

والصناعيينالزراعيينبالفنيينلعلقفيماكليةأرقامفيذلكتمثلوقدالسكان

أوروبا.بلادبقيةلسكانبالنسبةكذلكالأمروكان.العهد)1(ذلكفي

الرجولة.سنحينذاكبلغواقدتاريخهامنإنجابأالأكثرالفترةأبناءوكان

فيالمثاليةالثورةأتونفياقتناععنبنفسهالرجالمنالفائضهذافالقى

حربفيثم،الأكبروالارهابالأهليةالحروبفيذلكوبعد،الأمربادىء

حكملأجلحربفيوأخيرآ،أن(5،33!اأ3)خالديركتوارحكومةجمهورية

وإقطاعاتمغامرينفرسانمنفيهابماالوصيطالعصرنمطمناسرة

ولكن،هادثآشيءكلعادثم.مقدسةامبراطوريةلأجلثموماريشالات

فترةيعنيوهدا،البالغ!تمنالموقمنألفوشعمائةمليونبلغتجملةبعد

الذكور.السكانعددمن%16حواليإلىتصلتوقف

فتراتعامةبصفةتتلوالمدمرةللحروبالطويلةالفتراتانثبتوقد

حدالسكانيةالزيادةبلوغبعدعامالمئةحربجاءتفقد،السكانيالازدهار

عامأالتلاثينحروبوحدثت،عثرالرابعالقرنمشهلفيالتخمة

السادسالقرنفيالقصوىغايته.جديدمنعددبلغأنبعدالدينيةوالحروب

نتيجةالديمغرافيةالثورةتأكدتعندماعشرالثامنالقرننهايةوفي.عشر

وعلى،والامبراطوريةالفرنسيةالثورةحروبجاءت،التطعيملاستخدام

تصورهايمكنلاعظيمةحربايةأنالتاريخيةالتجربةنوضحالوجههذا

حربتقومأنيمكنرلا،ال!كانفيالبهيرةالزيادةتخلقهخاصمناخخارج

منا!سب)2(.ديمغرافيتركيببدونعظمى

كظاهرةبالأخرىولكنهااوليةكظاهرةالوجههذاعلىالحربتبدوولا

4691يايرعدد+،،1،1،اول،1)ا"اخلةيى-ئ!ا!-اأ+ا3!الايه-جأنظر)1(

الأولالمصلمجلدفرلاهصكار9تاداح*!ا،!خسا3لوداصايلالظر)2(
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بصفةاسكانيواالاجتماعىالتوازنعدممنلأنواعمرضيةكظاهرةأومربهة

اطيكولرجةالمتميزةالفعلردوداحدتكلالتيالحالةهيهذه.أساسية

11111611(+)(أ!االجمعيةالحربيةالنزعةاصمعليهاأطلقناالتيا،جتماعية

.ا!ا؟اا،1(أا!ا!ا!ااأ،،ا!اءا)!ا/!أ

الأممبينالقديمةالصراعاتأنكيفتفسرالتيهيالتقلباتهذهإن

لحظاتفيتنتظرتم،طريلأوقتآهادئةتبقىانيمكنالمتنافسةأوالمتجاورة

لاحتمالها.سبيللاوتصبحالتاريخمنمعينة

وهو،بالعدوانيقومجانبآتتضمنحربكلأنالحربعلمويرى

فيأكزيرغبالذيوهو،الأقوىهيالحربيةنزعتهتكونالذيذلك

طيصوعنبلوعيبدونحتىإليهينزلقنفسهيدعالذيوهوالصراع

ماأكزتتسزالتيتلكغالبآهيعمقآالجمعيةالنزعاتاشدوان،خاطر

لدينا.النقدروحوخنقشعورنالحجبقوتهاأقصىتبلغلأنهايمكن

جميعمثل،الديمغرافيةالبنيةلتغيراتالسيكولوجيةالانعكاساتولكن

درزكل"أنذلك.للثكلعظيمةقابليةذاتتكون،الاجتماعيةالظراهر

مخاشجإلىيحرفأنيمكنذاتهالفعلردولكن،فحسبيتغيرلا11الانعلى

وأعلاجفيالأملللبشريةبالن!بةيكمنوهنا،أخرلىغاياتإلىأوأخرى

فعلى،"حيويةوظيفة"إلغاءالممكنغيرمنكانإذالأنه،مصيرهاإصلإح

..لهابديلإيجادوأحيانآبها2الانحرافيمكنالأقل

عصركلفيموجردةالصراعاتتئيرالتيالأسبابفإنإيجازوفي

لحظةفيوليرمعينةلحظةفيالانفجاريحدثلماذامعرفةفيتنحصروالمسألة

طريقعنيتمتحديدهاأنلنايبدوالتيهياللحظةنلكفإن،أخرى

أسوأفإن،الحربعانتقدماأمةتكونوعدما.الديمنرافياك!كيب

بعضبهايوصيالتي"الوقاثيةالحربإأما.تشرهالأالالتفزازات

عمليةغيرالسبلهذاهي،البصيرةذويص!الياسةلرجالخ!!فيالمه
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حالكانتالصورةهذهوعلى.ملائمديمغرافيتركيبمعتتوافقلاعندما

اتفاقيةأوألمانيافيالرينإقليمتسليحإعادةلحظةفيالغربيةأوروباأمم

ميوتج.

:للحربالأوليةالوظيفة3-

وبعدطويلعهدمنذعديدةفروضأالموضوعلهذاافترضتلقد

بقاءعلىتعه!الحرب9ان3ا+ألاه()ولكنتونرأى1،3!(لا)+ر؟4برودون

وأقواهمافضلهماتخابعلتعملوأنهااالأفرادموتطريقعنالنوع

رجعي"بانتخاب"هنايتعلقالأمرولكنقائلينالسلام(نصارويرد.بنية

وأنفرهمالرجالأقوفهلاكعلىعامةبصفةتعملالعكسعلىالحربلأن

هيالحيوانيةالمملكةفيالمختلفةالأنواعكانتإذاأخرىناحيةومن.شبابأ

فقطتحدثالحربفإن،الأحيانأغلبفيالآخرالبعضبعضهايلتهمالتي

.واصتمرارهالنوعببقاءيتعلقشيئأفيهانرىلاف!ناوإذن،الناصبين

نأفينبغي،مابيولوجيةوظيفةتؤديالحرببانالقولاردناوإذا

نايمكنلاالوظيفةهذهأناذ،الانتخابكيرآخرشيءفيعنهانبحث

فيدوامأواكثرثاتأاكزهيهذهالتدميرووطمة،بذاتهالتدميرصوىتكون

يمكنالحربتكاليفلأنالاقتصاد،ميدانفيعنهاالديمغرافيالمجال

الموقولكن.المنتصرعليهامجصكالتيالغنائمطريقعنسريعأاصتعادتها

إنها،لتعويضهمالأقلعلىجيلقرةالأمريتلزموسوف،تمامأموقيبقون

الديمغرافي.للاصترخاءفترةأقل

الوظيفةانهاتبدو،الحروبكلتؤديهاالتيالبيولرجةالوظيفةهذهإن

عرضةتكونتؤديهاانيمكنالتيالأخرىالوظائفكلأنإذ،الرثيية

مطلق،بكلئابتةتبدوالتيالوحيدةهيالديمغرافيةفالوظمة،للاختفاء

عنهينجملاصلحصراعفاكيىلأنه%001يبلغارتاطأتمتلوالتي
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التيهيحربلأيالمباضرةالنتيجةفإنالوجههذاوعلى،بثريتدمير

المدينةأىالقبيلة)الجماعةمنتستاصلإنها،الديمغرافيةالتراكيبفيتحدث

الابعاديقطسعنالرجالمنمعينأعددأ(...الخالامبراطوريةأوا،مةأو

صلحة.هجرةعنعبارةهيالحربفإنوباختصارواحدآنفيوالتدمير

الجغرافيةبيثهممعنفسهالوقتوفيأنفهيممعالسكانتكيفإن

الظواهرجمغومثل،مستمرةلحركةت!بعآيتملا،والسياسيةوالاقتصادية

ذاتمنرجعيةمنحنياتوتوضحهانقباضيالتكيفهذايكونالبيولوجية

+كا،،،طلوتكاأبحاثانظر)الرياضيةالبيولوجيافييدرسالذيالنمط

تبدوهذهالتكيفظواهربين(ومنافيأ،ك!أ+أئاوكوستيتزنح،)75ح!33وفولتيرا

اخرىنظمهناكإذ،الوحيدةليستولكنهاشراسةأثدهامنالحرب

والاسترخاءللتوقفمماثلةنتائجتتضقبواسطتهامدمرةخاصيةذاتحقيقية

الديمغرافي.

:لمدمرةا0لنظما-4

المبرقلعدد.مكانآنغزوانينبغيطبيعيةباسبابالموقعددجانبإلى

فيسواءيتمثلوهو،)مانظامعليهيحرضالذيالموتأيالظمببب

خاصة.فئاتعلىالمفروضةالحياةظروفبتأثيرأوالعنفطريقعنالتدمير

النظم:هذه-منونذكر،بئدةوجودهميختصر-بجثالجماعةأعض!اءمن

-ةل!لاطفالالمباضرالقتلأ-

نرزقهمنحن،إملاقخثةأولادكعتقتلوالا"الكريمالقرآنيقول

كثيرأعنتآمحمد-جممي!النبيلقيئالإسلامقبلالعرفيبلإفيولكن،وإياكم

منالولادةحديثوكانأخرىبداثيةمجتمعاتوفي،البناتوأدإلغاءصبيلفي

قتلكانولقد.خاطرطيبعنبه!ميضحىالذينهمالذكورالأطفال

جانبمنبهومعترفآثابتأنظامأالقديمةالأوروبيةالحضاراتفيالأطفال
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الولادةحديثيالأطفالتعرضعناما.الأسرةلربمقدسكحق؟لشراثع

وأالعملبهذاالاقرارإيقافعلىتعملانالمسيحيةعلكانفقدشلموت

ضينالمسالرضعالأطفاليحتلهالذيالمكانهنابالذكروجدير.فيهالشامح

ورومليالسلامعليهموسىامثالمنوالأساطيرالقصصفيللموت

.الموتلخطرمعرضينأطفالأكانواالذين.الخوأوديبرسيررسي

ةصممباشرةكيربطريقةالأطفالقتل-ب

اليهبييى.المعدليفصمفالاناثالولادةحديثويلقاهالذيالاهمالإن

المجتمعاتوبعضالصينمئلالقديمةالمجتمعاتمنعددفيالموقمن

المباشرغرللقتلضورهيالعنايةوعدمالجعاملةوسوءفالقسوة.الثرقية

جردوباللثل،السكانماوالتض!خعم!الفقيريخطيررتهوتزداد،للاطفال

سنفيأطفالأنرىكناحيثالكبيرةالصناعةقيايمعندالطفولةلحمايةلريع

حقوهو،نسلهعلىللأبالملكيةحقوكذلك.المناجمفييعملونالابعةا

منكبيزقطاعفيهذهايامناحيتباقيأيزالولاالرومانيالتثريعيقرهكان

بواسطةمعظمهافيالزنوجمنالرقيقتجارةإمدادكانوقد.البش!ريالمجتمع

اولادهم.يبيعونكانواالذينالوالدين

اختباراتفيت!تمثلللأطفالالمباشرغيرالقتلمنأخرىصورةوهناك

منالانتقال؟البدائيةالحضاراتفيعادةتصاحبا-ق!الإسرر!علىالاطلاع

الضرب،الوشمعمليات،صوم"فتراتالثابإلىالطفولةمرحلة

آلأصرارعلالاطلاعاختباراتمنبقايالنجدال!!موإناالجلدأوبالعصي

التيالنظمكلفي،منهمالمستجدينعلىالقدماءالجنوديفرضهاالتيهذه

امتحافاتمنأالانتخايةالظم"ول،،اول+!آمونالاجتماععالمعليهايطلق

إلىمباضرةكيربطريقةتنتهيوالتيعكريةخدمه5واختباراتوصابقات

إلىواحيانأنشاطهموإخمادالأولادخصوصآالثابمنعريضقمإنهاك

وأوبئةومجاعاتازماتتحدثعندماوأخيرآ،بدنيآإضعافهماوتديرهم
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الخ...

غيرهم.

منأكئرالهلاكيصيبهمالذينهمعامةبصفةالصغارفإن

-:التناسلأعضاءاستئصال-ب

عشرالثامنالقرنففيالتاريخعبرجدأهامأدورأالنظامهذالعب

خصيألف22)حصاءتمواحدعامخلالفيانه3ءمما!+حأول3تافرنييهقال

المغويةامبراطرومنإقليمص!واقتقكةهذهتكنولمجولكوندممقكةفي

استرقاقغالبأتصاحبالتذكيرعضحواستثصالعمليةوكانت-العظيمة

سمةالعوببعضعندايضأالعمليةلهذهوكانخطفق!أوالأطفال

النوعهذامنالغناثميخصرنالكتبةبعضتمثلمصريةرسومفهناك.رمزية

.!والظافرونابخودبهاأقوالتي

أرادالتيالتفسيراتلمختلفتفصيليلعرضهناالمجاليتحولا

هذافيهناكليسأنالمحتملمنذلكومع.العرفلذلكتقديمهاالبعض

الاخصاءعمليةممارسةولكن،الحالاتكلفيمفيدشاملتفسيرالشأن

وهيتمامأمحددةوأنظمةمعتقدات،والمجتمعاتللعصورتجعأ،إليهاتدعو

هذهاعتاريمكنلاالديمغرافيةالنظروجهةمنولكن.لهانطقيتطبيق

تبقىللاخصاءالدافعيكنمهماأنهإذمصاحبةظواهرسوىالتفسيرات

عميةعنأقصيقدالشبانمنمعيناعددأانفيتتلخصالتيالنتيجة

وأبطريقةحتمايعكسذلكفإنكبيرأ(الرقميكونوعندما.الانجاب

المواليد.معدلعلىبأخرى

ءسا7ء+؟أ"،هـولهالرهبنةنظام-د

النت!يجةالىذلكمعالأعضاءا!شئصالدونالرهبنةنظامويؤدي

المكانحسبيختلفدورأالرهبنةوتلعبال!كانفيالزيادةإيقاففيلفها

الحصرمنمعينةفتراتفيكماجدأهاثلأنموأأحيانآتبئفهي،؟العصر
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قدرفرنسافيالثورةوقبيل،عشرالسادسالقرنفياسبانياوفي،الوسيط

قدالعظيمالرهبنةعصرولكن.شخصألفبمائتيالكهنوترجالعدد

طويل.وقتمنذانقضى

فتراتأعظممعتتوافقالرهبنةقمةأننجدمثلأباشانيايتعلقوفيما

الرهبنةوتبدو.ارمبكتينإلىيهاجرونالجزيرةشبهسكانكانعندماالهجرة

اللاضعوريةالأفعالردودمنجزءأنها،التبتفيكماعاديغيرنموآتموالتي

.)1(الاقتصاديالديمغرافيالتوازنيمليهاالتي

-ص--

041فاكل!ااة!!،،ظقلراهـ-

جدآ،ضعيفلإخصابالديمغرافيةالنظروجهةمنالرقيتمز

تحتالتيالنادرةالحديثةالاحصاثياتوتشير.الوفياتفيهائلوبمعدل

عشر،التاسعالقرنمستهلفيالانتيلجزرفيالرقيقوفياتعن،ايدينا

الود،السكانعندالوفياتمعدلأضعافخسةبلغتانهاالىتشير

تجارةمنعوسائلفيهكانتبعصريختصالأمرفإنذلكومع،المحررين

تحسينعنهنتجمماالأرقاءثمنفيهائلارتفاعإلىأدتقدالرقيق

منويزيدنفسهالمدمربالدورالاقةالأعمالتقومهذهإيامناوفي.معابل!تهم

نأفييأملأريشطيعفلا،لهقيمةلاالعاملأنالشاقةالأعمالهذهخطورة

اعتبار.أييلقي

ففي.الاحمالفيالعملمثلمعينةعملبظروفالرقلثهأنويمكن

ييننجدأنالنادرومن،البثرمنالحمالينيوجديزاللااليمحتىالصين

المدنفيآلافمنهميوجدوكان)الا،،!؟(1،3-أ)!أفيفيلاالعجلاتيجرونايرلن-

عافأ.وعثنرينخسةسنهميتجاوزمن(الصينية

إلى/والرومانيةا-لصيخيةالامبراطوريةبلغتعندماأنهبالملاحظةوالجدير

6.99اصدد"لاماالدلاقيصورة119!،اخهي!1للاضرليأنطر)1(
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عكفت،خدشهيمكنلابأمنتنعمانانواستطاعتا،توصعيحدود(قص

الأيديهذهأنويبدو.الرقيقمنالعاملةبالأيديالتفحيةعلىكلاغ!!

.والصراعالخطرفتراتفيالحربيةالخسائرآنذاكعوضتالتيهياعرو:-نة

-ءصا-043،أدء53،3%3ا-لردعفانونو-

هيالاغراءاتانالواقعإذالثانعلىاكبربثقلالردعقانونيضغط

التسكعوالىالجريمةإلىالواقعفيوتدفعهمالشبابلدىعنفأأشددائأ

.الردعقانونطائلةتحتالوتوعإلىوتعودهم...الخ

الصبنمثلالقديمةالبلادونظمعامبوجهاوروبافيالقديمالنظاميتيز

كانالتافهةحتىفالسرقات،الاعداملعقوبةجدأكثيرةأحوالفيباللجوء

فياال!جونكانتولقد.التعذيبمنأخرىأنراعأوالثقعقوبةهاجزاؤ

كاقوحيثالحقيقيللتنكيلأماكنعثرالتايحالقرنحىالبلادكل

والأوبثة.جوعأالموتبينمقماحهبأنزلاؤها

ثرأاعظمهاشكبلاالحربطكانتالمدمرةالنظمهذهكلمنولكن

بالتجزئة.الأخرىالأنظمةبهتقوممابالجملةتحققلأنها

للحكمألاكدالضابطيمثلللاعمارالهرميالتدرجف!نذلكومع

الأنظمةإلىللجوءتضطرهاالتىالقرىعلىأو،مادولةعدوانيةعلىسواء

.الأخرىالمدمرة

تلعبعف!نهاحقيقامدمرأت!نظيماليستالهجرةانمنبالركموأخيرأ

بينفيماالقديمةالقارةتركواالذينالأوروبيينعددويقدر.نفسهالدورذلك

القرنأنيفرلثبابالخروحوهذا.ميونأباربعين؟499-08؟0عامي

وشتبر.القرونكلبىنسبيااللامفيهسادالذيالقرنكانعرالتاصع

فيكبيرأدورأمعينةفتراتفييؤديوهوقهريةهجرةجانبهمنالأبعاد

عناما.واسترالياسيبرياحالةفيلذلكمثلأفعلأونجدالديمغرافيالتاريخ

الآخر.العالمالىالهجرةتعادلفيهالحربخاثر
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:للأطفالالمؤجلالقل

المدمرةالنظمبينوتعويفرازنتهعلاقةهناكأنلوكمايسيرشيءكل

عدماإذ:أخرىناحيةمنللحربالديمغرافيوالدورناحيةمنجملتهافي

دإن،ن!يآأقلضحايا...الخوالبؤسوالمجاعاتالأطفالوفاةتسبب

3!الأخيرالقرنينتاريخويوضح.أكثرضحاياتببعامةبصفةالحروب

عكسية.علاقةبوجودالاتجاههذاخاصةبصفة

اضطعحمااسخداممعاوروبافيللسكانالسريحةالزيادةبدأتلقد

الأبيضم!اضتضاعففاقد.للطبالأولىالتقدمخطواتومعالجنري)1(

بماتدا،الأحرتالأجاص!زادتبينما0018عاممنذأضعافأربعةإلى

!لالكرفالمداا"--حراتاقكلأطالدهشةيثيرلتوافقوأنه.فقطضعفين
بح.-!

تم،الالفصطالوصصابوالامبراطوريةالفرنسيةالثورةحروب:البيض

الحطلميننذ!هـالحربينأتدونوذلكاسبانياوفيروسيافيالأهليةالحروب

.0491وعام1491عام

يبد:ولذا،آسيافيحثيثآسيرآتسيرالسكانفيالزيادةأنيبدوواليوم

،للحربموهمتزدادسو!ودولهاالقارةهذهسكانأنالمحتملمنلنا

العودة،ونفوذهمالاوروبي!تسيادةمنتحررهمبعد،يفضلواإذاإلااللهم

المستقبل.يقررهسوفأمروهوالتقليديةالمدمرةأنظمتهمإلى

والاقتصادقيالديمغرافيأضوازناعدمأوالسكانيالتضخميؤديلاوقد

التيالمدمرةالأنظمهإلىالعودةإلىبباطةت!تجهإنهابلالحربإلىبالضرورة

التاريخ،عبرلاهدالحاضروقتناوحتى،منهاخاصةحالةإلاالحربليست

الأول:دوريآرئيييناتجاهينتغلب،والعصوروالأممللحضاراتوتبعأ

،الاهمالأوالقلطريقعنا،طفالوفياتفيقصدعنالزيادةفييتلخص

يادينإلىبعدفيمالرقهمولكن،وتدليلهمالأطفالحمايةفييتمثلوالثاني

.للأطفالمؤجلقتلحقيقتهافيهيالتيالحرب

.ألحتراوعاصالذقياصتطصمااكتصالدفيا.اخام!،111الانحلى!قيالط!إرلبة)؟(

9.173.18-
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فامساانرصل

الذشولروجممتر!رهـجهلس!اقاا

والعيد:الحرب-ا

ن(دوركيمأكدوقد.الجماعاتكلحياةفيأصيلأدورأالعيديؤدي

التضامنعرىتوثيقفييكمنهدفأ،الاجتماععلمنظروجهةمن،للعيد

بينالآراءفيوالاتفاقوالتلاحمالصلاتدوريةبصفةيجددوانهالجماعةفي

أعضانها.

الثابتة:الماتمنمعينأعددآالعيديمثلالحضاريةالأنماطكلوفي

تعلقصراءالجماعةلأعضاءمادياجتماععلدائماالعيديشتملأ-

احتفالأوالأصلييناسترالياسكانعندح3060330أالكوربوريبحفلالأمر

تامتامحفلأوالميييولايةفيالحمرالهودعندالأسرارعلىالاطلاع

السريةاليزييحفلاتأوالأوليمبيةالألعابأوأفريقيةفي،-+!+()\+اة

الشعبيةالأعادأو(القديمةاليونان)في7(لأخ،35ح3)!أ*ا،كا)يخ.4

.الكرنفالحفلاتاوالغلامانعدثهك!()!خا*!!ا+3

وأحيانأت!تهلكفالجماعة:فيوالاصراتللانفاقطقأالعيد-ب

فيادخرتهاقدكانتالتيالأموالكضبهاعندأوفرحهاخلالأيفأتستزف

الخمرمعاقرةفي)الهوصمننرعفيدائماذلكيحدثولكنالأمرمبدافيألأة
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منلألوانأيضأفرصةهووالعيد.(الثثعامتناولفيوإلراهةوالول*ئم

معرضاوسوقغالبأالأعيادويصحبوالم!داياالمبادلاتفيهتكزإذالسخاء

الىوالدعواتالهداياوتبادلوالحليالملابسلتجديدفرصةوهو،للمنتجات

.والألعابالترفيهحفلات

.بالحربماناحيةمنمرتبطأبالتفاخرالمتمالتخريبدائماوتلقى

الشعوباضدلدىدائماالنصرطقوسوتشمل،بخسائرهاتفاخرفالشعوب

وجهعلىبريسبوليسيحريقكانفقدالرمزيالتدميربعضعلىاختلافأ

لآلهةالاسكندرقدمهازاثدةاضحيةايالتعبدأعمالمنعملمنالاحتمال

الأعداءالقادةيخنقأنالنصراحتفالاتبعديحدثكانروماوفي.النصر

مرتين.ماسجنفيالسج!ناء

تحلإذالأخلاقيةالقواعدبعضبإهداردائ!أمصحوبأالعيديكون-ب

وتفرضبهايوصىبل،عادةممنوعةبأعمالوشمحالمحرماتبعض

فيالأنغماسمنخطعلىالعظيمةالأعيادتثشملالبدائيينوعند.احيانأ

تقامكانتالتيالاحتفالاتوخلال.الجنيةالمحرماتفيهويتاحالمنكرات

سادتهم،يأمرونالذينهمالأرقاءكانرومافيخا؟داسا3ذحا!حليبركالسلهللآ

النصر.احتفالاتخلالالامبراطورمنبفظاطةيسخرونالجنودوكان

والمروباتفالرقصالجمعيللهوسطقسأايضأيكونوالعيدد-

مألوفةغيروأعمالالفوضتسودهاومباهج،جنونيأحماسأتثيروالأغاني

والعنف.الجنونمنوألوان

الأفرادفيحتمل.البدنيةالحساصيةعدممننوعالعيدولثرهـ-

مماعاديةغيرالاصرافمناعمالالىوينصرفواالماعبمنألوانحينذاك

فينرىهذهايامناوفي.الأطرافقطعأوالضرباتيتقبلواانإلىيؤدي

فييتتابعونالمؤمنينمنالآلافكربلاءإلىالفرصللحجيجالكبرىالميرة

يلقىالهندوفي.بأنفسهمأحدثوهاالتيالجروحمنالدماءتغطيهمالمهرجان
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.أح7ثهسيفافيالحجعندالالهيةالعربةعجلاتتحتمصرعهمالمؤمنون

طقوسالحضاراتجمغوفيالبدائيينعندالعيدويصاحب-و

الحضاراتبعضوفيالحيوانمنأضحياتعنعبارةوهيللأضاحي

التمثيلياتفينرىكماأيضآرمزيةاوجزئيةاضحياتوهيدريةأضحيات

ببعضباستبدالهموإمابأشخاصهمإمافعلأالممثلونيقتلفيهاالتيالمقدسة

بالقتل.عليهمالمحكومبعضأوالأرقاء

بل،الحربفيونجدهاالاالسماتهذهمنسمةمنهناكوليس

فيالكبيرالمقدسالانغماسوهيالأسمىالعيدهيالحربأنالقوليمكن

أيةدونللذاتالاتلافإنها،الكلمةلهذهالسيولوجيبالمعنىوالمنكرالمأكل

باهتةعاكاةسوىليستفهيللعيدالأخرىالأشكالأما،تحفظأومراعاة

لها.

بهاتتقاربالتيالأساصية.المظاهرهذهبعضفيننظرأنبناوجدير

العيد.منالحرب

:للحربالجماليةالمة

التيالحلأجملان)ذ،زينةمنالمحاربيتخذهفيماالسمةهذهتتضح

قد،الأخيرةعامأالخمسينباستثناء،الحضاراتجمغفيالانانأبدعها

والريثىالمزخرفةوالخوذاتالنميةإلمعادنوأن،المحاربشينةلأجككانت

بالأحجاروالتطيمالنقوش0الزاهيةالألوانذاتوالأقمةالبراقةوالخوذات

الاعليكولي!،المألوفالمحاربيننصيبمنذلككل...الخالكريمة

ا(لصورعافظصفحاتتقلباوالعسكريةوالبذاتللأسلحةمتحفزيارة

النقطة.بهذهدرايةعللتكونالنوعنف!في

ولدىالبدائيينبينمنللحربميلأالأكزالسكاندائمانرىواننا

تت!قرروعندما،جمعيةبرقصاتالحربيمزجزن،المندثرةالحضارات
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مسبرقةتقريبأالظروفجميعفيتكونفإنها،السودعندالحربيةالحملات

سكانمنأولئكعندسواءالحمرالهنودعندالحالهووهذا.بالرقص

القدماءالاغريقمارسوقد..الملايووسكانالهنوداوالشماليةأمريكا

البيريكرقصةالخصوصوعلىطقوسيبشكلالحربيةالرقصات

معينة.مناسباتفيبالأسلحةتمارسكانتالتيلأ!(أ"933)حول

وطوابيراستعراضاتفيالحربيةالمشاهدإلىالميلهذاكلإلىيضاف

ص!دانهاالمعاركتخلوولا...الخبالمثاعلوالانطلافوالمواكبالجنودسير

عرعاافىةالحريةلالمص!كة.الترفيهيهةاثماهدوبينبينهايقاربجماليمظهر

إلاعلياما+!ذابكاتقتغأنولأجل،خطرولك!نهراقصاستعراض

الأشوريةالنقوشوكدلت،المعاركتمثلالتيوالرسمالنحتأعمالمشاهدة

111،7(حالا3مولندرلفانالفنيةاللوحاتوايضأالاغريقيةالمعابدوأفاريز

ا!16(+أ،آ)،1،م)،جروالارونرسمهاالتيتلكأو.)ولء)ولحول

:للحربالمسليةالسمة

ونفسافيماديجوفيوتضعهاليوميةحياتهمنالانسانالحربتنتزع

مثيللاللانفعالاتمصدرعنعبارةشيءكلتبلفالحرب.عاديغير

له.

سمةبدايت!ها-فيالأقل-علىالحربتمثلالحديثالعالمفيوحتى

للخدمةاستدعيالذيالفرديتملكالأمرمبدافي.يخهاشكلامسلية

رتابةمنانتزاعأينتزعقدفهو،حقيقيةإجازةفيبأنهالشعور،العسكرية

هوفيمايفكريعدولم،العملوفيالأسريةالحياةعبوديةومناليوميةالحياة

يتحمللاالحاليةالتنظيماتوفي.صكنهإيجاروفيضرائبمنبهمطالب

دقيقعلمينظامبفضل،مستخدمأاوموظفأاوعاملأيكونشخصأي

الجث!.فياصتدعائهبببضئيلماديضررإلا،والتعويضاتللمرتبات

البضويمق.آليتجمعفيالحياةرتابةالحربتقطعالرجههذاعلى
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علىفيأول،،!إ)1(153،7+ولممفوردلويسالأخصوعلىهكسليالدوقومنهم

عليهتسيطرآليآمجتمعناصاركلماالسيكولوجيةالأصبابتلكلأجلأنه

عنكتابهفيدوركيمقرروقد.الحربيةالروحفيهتنموفسوف،التقنية

معدلتضخفضالحروبوقتفيأنه،بعدمنهالفاكسوكذلكالانتحار

زمنفيعنهاالمتوسطفيالثلثينبمقدارالمحاربينغيرعندالانتحارحالات

السلم.

بصفةقويآيكونالدافعهذااننرىأنيمكنألمافيافيحدثلماوتبعآ

وحدةيفرضإذالنظام.فهذاالمطلقالحكملنظامتخضعالتيالبلادفيخاصة

يرغمإذوالأدبيةوالفلسفيةالدينيةوالمجادلاتالسياصيالنضالويلغيالرأي

كلعلىيقضيبذلكفإنه،كئيببوليسيونظامإجباريعملعلالمواطنين

المواطنونيعدلموعيبدونأووعيوعن،الحياةفيهوىوكلتطلع

الرتابةحلقةكرولأجلأنفسهمعنحقأالترفيه،جلشيءفييؤملون

.الحربفيصوىمصاثرهمفيالتطلعجانبولادخالالسيكولوجية

الخطرةالرحلةمظهروالغارةالصكريةالعرضفكرةوتكتسي

حتىالحيواناتلدىممابكيرإثارةاشدأمروهوواحدآنفيللقنصوالخروج

ضراصة.الأشد

:المقدسوفكرةالحرب

بلالحربحالةتخلقهاالتيالنتائجاولهوالعقلياتفيالخولإن

وتتحولالاجتماعيالقهرصورتتغيرإذللدهةإثارةاعظمهامنإنها

وهيمتلاحقلانتقالحدودهاوتخفع،المقدسوغيرالمقدصموضوعات

ولكهالسلموقتفيعامةبصفةمحرمأمروهوالانسانقتلعلىمبدثاتمرتؤ

اخرىمحرماتوتحل،العدوتجاهعليهيحرضبلبهمموحأفجأةيناقلب

.3891يخويرركلأااد-،3ح51أ.حاأ*خاكتاصه)1(
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واللبالنهبحلالأويصبح،الأبدانوسلامةالأموالبحمايةتقضيالتي

علانيةغالبأتمحوكذلك،المختلفةصورهافيالعدوأموالعلوالاستيلاء

(يضأ.الشاءاغتصابالخصوصوعلالأولادباختطافسرأأو

وعلىبانتظاميتم،نيتشهيتمناهكانالذيالقيمطبيعةفيالتحولإن

الوجهإنه،جديدأخلاقيعالمفيإعلانهافورتدخلناحربفكل،الفور

فورانها.فيالاجتماعيةالحياةخاصيةهوالذيالمشتركللوهمالآخر

السيكولوجية:(الزندقة)المانوية

فإنالسلمزمنفيدقبقآتنوعآتتوعوالعدوالصديؤفكرةكانتإذا

نأو/ظءام)(11،،أمحلمةالدائيالمعنىالحربزمنفييأخذ"العدو"لفظ

لم،والتاقضاتالمتغىساتمنكثيراالحياةفيتمثلالتيالعداوةأوالصداقة

الحلىإلىوهلةلأولإيتزالتيتلك،جدةالأكزصورتهاسوىتكتسيتعد

لفسهيضحيأنومجبعدوهالانسانيقتلانينبغيثمومن.الأخير

وسط.حلهناكيعدلمإذ،اصدقائهلأجلكاملةتضحية

نظريتهفىالموقفهذاعاموجهعلى.تهشالىآ!+تاردجابريلحللوقد

وأقضاياعدةهنالكيكو!عندماأنهإلىأشارعندماأالمنطقيةالمبارزة"عن

سلمة،العلاقاتكانتطالماالتنوعهذايستمر،متباينةاتجاهاتعدة

هذاوعلى،معسكر-إلاهناكيكونفلن،القالينفجرعندماولكن

يحولهامالتبيطوهذا،للتناقضاتمنطقيتبسيطأبعدإلىالنزاعيؤديالوجه

حدين.ذاتبراهينالى

فإنمثلأبالكرامةيتعلقنزاعبسببا!ىلبهماجماعةلنوعندما

الميادبركلإلىيمتدإلهللالأصليةالاحتكاكبنقطةيتحددأنيمكنلاالنزاع

.واحا-انفيوعقيةوتقنيةوصياسيةاقتصاديةحربآيصبحأنيبثولا

دالىموضوعاتبعخمم!حولبالاستقطابوالمعتقداتالأنشطةتتهيوهكلذا

.111اكاا،11اأائااةا6أاائاا*ا!ا".،أمانويةعقليةتمرضرفالحرب،متنازي!مبدأي!
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الأضاحي:وطقوسالحربطقوس2-

الآلهةانفيوتتلخصم!البدائيةالعقلياتجميعلدىمعقولةفكرةهناك

هيماولكن.لهاتكريمأ،الحيةالكائناتبعضمنالجاةبانتزاعتحلالب

؟.الأضاحيبطقوسالحربتربطالتيالروابط

الاوقيانرسيةسكانعندأوالازتكقبائلعندمثلأمعينةحالاتفي

الضحاياتقديمفيالرغبةهوالراقعفيالحربقياميبررماانأ+ثةء!.سا()!أ

وفيالأشوريينعندالحالهوكماأخرىحالاتوفي،الآلهةبهاتطالبالتي

مبايضرغيربطريقالحربترتبطالأيديولوجيةارالدينيةالحروبمعظم

التضحيةمننوعكلهاهيالحربأنالقائلةبالفكرةوتدأ،بالتضحية

التوراةقصصوتعبر.الآلهةلدىمستحبةلذلكتبأوهيبالجملة

التجير.ذلكعنالكريمالقرآنآياتوبعضالأشوريةوالكتابات

إلىالحديثةالأديانفيالموقعبادةتت!جهبينماانهالعجيبومن

وهيالحرببمناصبةالدقةوجهوعلىجديدمنترلدنراهاف!نا،التضاؤل

الشعوبمعظمأنهذهأيامنافيالمقررومناليكولرجيةالركائزإحدصتمئل

فيتتركزالتيالقوميةالدياناتمنانواعتبنيإلىالقوميةالنزعةتأثيرتحتتميل

واحدوكل،أهليةأوكانتخارجية،الحربفيماتواالذينالمحاربينعبادة

عبادةتتجه،نيتثهيعلنكما،الوجههداوعلالضحيةنفسهمنيجعل

محلالاحلالإلى،أيديهمقيواللاحالرغىميدانفيسقطواالذينالأبطال

القديسين.عبادة

الخطكانإذاعاللبحثمجالهناكالسيولوجيةالنظروجهةومن

وأعيفةبصورةالموتعلىالتحريضخاصوبوجهالموتلطقوسالمتغير

طريقةتكونانبالأخصالمحتملومن،أخرىمتغيراتمعمتناسبأ،الق!تل

يلاحظوهكذا،اقتصاديةديمغرافيةشروطبجملةمرتبطةالمغلوبمعاملة

واصعةخلاءأراضييلزمهم،نهأصراهمتقتلالقنصشعوبانعامةلمفة
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مجتمعاتتقومالعكىوعلى،القنصحيواناتفيهاتتوالدأنتستطيع

للأيديماصةخاجةفيهيوالتيالعملتقسيمتمارسالتيوالصناعالزراع

ونفس،خدمتهمفيبالعملأوباسرقاقهمالمغلوبينذبحباستبدالالعاملة

هناكتعدلمإذ،الحديثةالحروبلمذابحالمتفاوتالاتساعالحاليةالآليةفعالية

عنيزيددائماهوالذيالبثريالرأسمالصيانةفياقتصاديةفاثدةأيامنافي

الحاجة.

فإننا،القتلحقفيتمثلالسلطةصورأعلىأنحيثمنوأخيرآ

التيالعنبالموتحالاتبعدديكونعاقضيةقيمةقياسأنغالبآنرى

نكتسب،5شهداءتضحياتقدمتأيديولوجيةكلأنالمقررومن،أحدثتها

أمناءفكوناناص.-!اماإشامضطرون)ونحنيهمولا.ذاتهافيقيمة

أحبثها،مثلأنبلها،المصاياكلتبدوأن(ذلكنقررأنوموضوعيين

وقد.النفسبذلفيبطوليةبأعمالجديرة،للصوابأقربهامثلوأسخنها

بحريةيطالبكانالذقيكونسكيعلىيردوهوخطبهأحدفيتروتسكيأعلن

آبىاءالواقعبهذاهيالدمباسمهايراقالتيالآراءإن":بقوله،الصحافة

مواجهتهايمكننسبيةكحقائقنفسهالوقتفيمعالجتهايمكنلاوانه،مجردة

:الموقعبادةعلىللتدليلالنمطنفرهرهذاإن."اخرىبحقائقأمانفي

الايديولوجية.للحقيقةضابطخيرتعتبرالخاثرحالاتإن
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لساوط!ال!صل

لسميهولوجممتر!ىهـبثتلسا

:والعدوانالحربيةالنزعات-ا

حربيةنزعاتمنبدفعاتمينةلحظاتفيالثريةالجماعاتتنفعل

منالغالبيةتدفعجمعيةنف!يماحالةعلىراينا،كما،النزعاتهذهوتنطوي

فكرتها.قبولالأقلعلىأوالحربفيالرغبةالىالجماعةأعضاء

،الحربتوقعفيدائأتحي!شأكاالثريةالمجتمعاتخصائصومن

ناالممكنمنإذ،الأوقاتجميعفيفيهاترغبأنهايعنيلاذلكولكن

تجدأنعليهاولااللماليرمتفضل،بالأسىحربيةميولذاتجماعةتكون

مؤقتأ.أشبعتوقدعدوانيتهابعدفيما

الاسمنجماعةضميرفييتولدبراهينوايةعلاماتأيةخلالمن

تثأظروفأيةوفيكيف؟مالحظةفيعليهافرضتقدحربأبأنالقناعة

؟.الحربفيالرغبةالشعوبولدىالحاكمينلدى

تستخذمانيمكنالمتحدةالولاياتفيتمتالأبحاثمنسلسلةهناك

التيالوثيقةالعلاقاتالأبحاثهذهوتوضح،البحثلهذاانطلاقكنقطة

تقفعندمايتولدبالحرمانالعورانذلك،والحرمانالعدوانيةبينتوجد

الذيالسخطانالمؤكدومن.هدفبلوغأورنجةإشباعوبينبينناماعقبة

85

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المباشررئيسهمنعنتآلقيالذيالموظفحالةالوجههذاوعلىالحرمانيثيره

وأطفاله.زوجتهبضربضيقهعنفينفس

الوجههذاعلىوتلاميذه.!ا.7(أ7!اأ))1ليفن..كماصتطاعوقد

المحاكماتوعددالقطنأسعار-تقلباتبينحقيقيأحصاثيارتباطتعيين

العدوانيةمنيزيدالاقتصاديالحرمانفإنآخروبقول،الفوريةالجماهيرية

العدوانيةتثيرالسياسيةالحياة-وفي.الأضعفالجانبعلىتنصبالتي

الأحواسأرثم،الحاكمالحزبأوالادارةأوالحاكمةالطبقاتتجاهالغضب

إلىتؤدقي...الخوالبطالةالمعيثةمستوباتوانخفاضالسيئةالاقضادية

الأوسطامغربويتأصصالتيالاحصاءاتبينتوقد.المعارضةنجاح

برجهالحاكمالياسياحز!يخهزمأنالجفاففتراتفييحدثأنهالأمريكي

.الانتخاباتفيعام

نأيمكنللحرمانالفعلىردودأننلاحظأنالمناسبمنذلكومع

الاذعانيحلوكأذ.منحطةنسميهاأنيمكنصورةللظروفتبعآتكتسب

إلىيرجعونالذينالأفرادعندعقليتأخرآنئذيلاحظولكن،العدوانمحل

وانحطاطأ.بداثيةأكزعقليةحياةفيحالة

يكو!العنفأنفيضكمنهناكفليسمضعزلاالفردإلىنظرناماوإذا

رجلأيصبحالقويالفتىإنأالرومانياقيقولكماالبدنيةبالقوةمرتبطأ

الذكورتكون،الانانومنهاالحيواناتجميععندالملاحظومن"شريرأ

تتخذالأمورفإنذلكومع.للقتالومبالةطائشةخاصةبصفةالصغيرة

الانانيتواجدحالما:الجمعيالعدوانافعالردودفحصعدمغايرآمظهرأ

اليةفيثاركانهاوتجدو،تنظيمااكثرالعدوانيةالأفعالردودتصبحجماعةفي

يكونالاليالفعلهذاأنمنطماذلكمنيستخلصأنويمكن،واعيةكير

ظاهرةإلىبالاضارةويجدر،عددأاك!برالجماعةتكونمابقدروضوحآاك!ر

وهيالاجتماععلمروادلدىالدهثةخاصةبصفةائارتقداتجماعية

86http://www.al-maktabeh.com



منوالتدميرالفوريةوالمحاكماتالنهبفيتتم!ثلالتي)الجماهيرعددانية

وتذبحوتخربضهمالغضبتملكهاوقدالجماهيرنرىوفيهانوعكل

أكزبطبيعتهاالجماهيرانتوضحالراعيةالدراسةف!نذلكومع(...الخ

يكونذلكفإن،العنفعليهايبدوعندماوانها،وتوافقأوخضوعاسلبية

الوجههذاوعل،اتفاقيموقفنتيجةأوسابقتحريضنتيجةعامبوجه

والأكلالشرابفيبالاسرافتتسمالتيالمآدبأوالوجديةالاحتفالاتتكون

عند،()+!+-+ةالتمتامأوح(5335553أ)5الكوروبوريحفلاتمثل

منحالاتعلىمقدمونأضهممقدمأالمشتركونيعرفوفيهاالبدائيين

الرعب.

الجماعةأوالفردبعدوانيةبمقابلتهاالجمعيةالحربيةالنزعةيميزماإن

نفسيةحالةأنهاالقولوممكن،ودوامهاعمقهاشيءكلقبلهوالصغيرة

الصراعمنفترةقيامبضرورةشعورإنها،آنيأعنيفأعملأكرنهامنبدلأ

مفرألانرىبكارثةالتسليممجردسوىل!يستالتيالقناعةهياو،والتدمير

فإنها،حريةبنزعاتالأمريتعلقعندماالحرمانفكرةعنواما.منها

ناباكملهالأمةيمكنإذ،الجماعةلمعتقداتتبعأمترقعةغيرصررأتكضحب

أنهاأوا+أ!لأ()1(ل!)اية!3جرالسانتيتعقبهالأنهحرمانفينفسهاترى

تستطيعتعدلمالأمةهذهانأيضأويمكن،المقدسةالأراضيتحتلانتريد

ومققداتها.نظمهاعنتختلفومعتقداتنظمالجيرانهايكرنبأنتتسامح(ن

الذيهوالجمعيةالعدوانيةتغذيأنيمكنالتيللدوافعالتنوعهذا)ن

اتفاقية.عللهياكزبدقةاوذراثعصوىليتبانهاالاعتقادعلىيحملنا

الأحيانأغلبفيالدافعهذالنايبدوأجلهمنالذيالبهووهذا

لم)ذاعمانبحثأنينبغيوإذن،بالذاتتلاعبعنعارةإنه،خادعأ

للمجتمع.الأدقالتركيبفيثباتأوأكزقوةاضدأساسالعدوانيةلهذهيكن

للفاهالمحالديتخدمهكانالذيالزمردسةفاء:جراثسافتاة؟ا111ة،ادا"3)1(

.المقدس
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الحربية:للنزعاتالنفسيالتحيل

بمركباتالحربيةالنزعةيربطانالنجاحمنبثيءالبعضحاوللقد

الفشلمركبالمركباتهذهبينومن،النفسيالتحليلمنهجأساسهي

صورها.جمغفيبالنقصوالاحساسبالذنبالشعورومركب

وأكانطبيعيأبالذنبالاحساسبعقدةغالبآيرتبطبالفشلالثعورإن

انناذلكوالكوارثالأملوخيبةالفشلت!ثخيصإلىيؤديوهو،ميتافيزيقيآ

نأونريد،صررآشاأنزلحادثمسئوليةالآخرينعلىنلقياننحاول

مجعلناالخاطئةولبالذاتالشعورفإنأخرىناحيةومن،الحقيقيةعتهنجهل

حلولإلىيتطلعلمإدا..غموضفينتقبلهو(نالقدرمنجزاءنتوقع

فتتحولالتساميإلىبالذنبالشعورعقدةتتجهأخرىحالاتوفي،مصيبته

أدببأوعلميتأليففيأوبهمجيطونمنسبيلفيالثمخصفيتفاقبطولةإلى

بعناصرممتزجةغالبآتبقىذاتهاالطرلةهذهولكن...الخوطنهسبيلفياو

يسئحقلكيولكنالتضحيةالىيصبوفالبطل،نشاتهاإلىترجىمبهمة

لطكيمكنمثلأ9:جديدةجراثمإلىتتجهأنالممكنومن،الجزاءفيزيادة

ضهيدإنه،القاتلونفسالضحيةنفس:مزدوجةنفسلهيكونأنالحرب

واحد،آنفيوالجريمةبالتضحي!ةالباطنعقلهفينفسهفيأخذ،القتليباضر

،)1(.لتضحيةاكبرتبريرتعطيالجريمةأن)ذ

قاموقد،عديدةمصادرلهيكونانفيمكنبالنقصالثعورعنأما

يثيرتحليلأالمصاثرهذ.بتحليل4!(حا3اء305!خأ"حة)14وبراكفلدادلر

ملحةركبةتثيرأنهاالحالاتمعظمفيالأساصيأثرهاويتلخص،الاعجاب

بممارسةفقائصناعننتعزىان،لكبريائانتيجة؟نحاولف!نحن.للتعويض

منثراءأقلاوتحضرأأقلنفسهيرىالذيفالعب.يدنامتناولفيمزايا

ذلك.عنتعويضأالرسةقوتهينميبأنمثلأذلكعليرد،جرانه

ا!(ظلى+ا،*خا2اكا)؟+فى+الأوضو!لالكدر،وقصاتهالمجرماكتابألطر)1(

88http://www.al-maktabeh.com



الاحساسيخاأيضآأصاسآلهانجدأنأحيانأللحربيةللنزعةويمكن

تفضيلإلىالأفراديقررأنالممكنومن،المعاصرعالمنايسودالذيبالاقاءت

عقدةعليهنطلقأنيمكنماوهذادائمفزعفيالعيشعلىالكارثةواقع

.داموفليس)1(

لاتجاهاتهمصدرأيجدجيلكل(نإيضاحآخر)2(تأليففيحاولناوقد

والتاريخيةالاجتماعيةالظواهرعنتنجمالتيالعقدفيالرئيسيةالسيكولوجية

صاعدجيلكليتميزالوجههذاوعلى،طفولتهفيعميقآتأثيرآائرتالتي

هذاوعل،نضجهمسنأولآبائهمالبلوغسنمعترتبطالتيبالأحداث

علىعملتالتيالعقدمنتتولدالتيالعاطفيةالفعلردودتتهيأأيضأالوجه

نأوحيث،الطفولةفيعاشتهاالتيالأحداثعنالناجمةالبلبلةتنميتها

الاضطرابببواعثغنيةخاصبوجههيالاجتماعيةالقلاتلبينمنالحرب

نحوهتتجهالذيواحدآنفيوالاخياريالمفجعالحلأيضأتكونولكنها

كثافة.الجمعيةعقدناأشد

المحاربين:عندالسلوكأنواع2-

مختلفاسيكولوجياعالماالتواليعلىتدخلناأنهاالحربخصائصمن

الذينفاولثك،ثوريآتغييرآالعقليةوت!تغيرعقبعلىرأصأالقيمفيهتنقلب

المجرمين،أعتىفيالاعدامحكمتفيذويصدمهمالموتعقوبةيعارضون

وأن،الأبرياءافيبمنالملايينالمجزرةإلىيبعثواانطبيعيآيرون

باكملهامدنأتخريبطبييأل!يجدونتبذيرأقلصخطهميثيرالذيالمقتصرين

النقدعلىالمقادةالعقلياتوتتخذ،)نتاجايبدونالملياراتوإتلاف

لأصوأوالاذعانوالقدريةالسلب!ي!ةالطاعةموتفالفورعلىوالحرية

نظرةفيلناويبدوالاجتماعيةالعلاقاتعالمويتبدل،الخ...الأمور

.هية+وناغ؟(1)

ها.بحدوما764ص!اعخرلاا"نجاكانظرا(2)
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.السلامتةفينظرتهعنتامأاختلافأتختلف

،المخهزم!توصيكولوجيةالمنتصرينسيكرلوجيةب!تنفرقسوفأنناوبما

وقعبالذينالخاصةتلكعنالمقدينسيكولوجيةمبدئيآنميزأنلنافينبغي

ابغافييكونلاالتمييزهذاأننضيفانوينبغي،الاعتداءعليهم

تغييرفييكمندرجةأعلىفيالمؤرخينأوالسياسةرجالفنلأنالأحيان

،الاعتداءحروبعلىالرعيالدفاعصورةوإضفاءالجغرافيةالخرائط

لدفاهجومأوالعالفيالنيةأننتلص!أنالممكنمنأنهلنايبدوولكن

الاحر.الجالبفيمنهاجانبفيأقوىدائماتكونالمعسكرين

متحصآ،أخيرآاوثحتطوعأأومرتزقأأومجندآالمحاربيكونقد

وأمصحربايكونقد)الذيالاذعانهيالمجندلدىالساثدةوالسيكولوجية

المرتزقةمنالمحاربأما(...الخوالسخطوالثمجاعةبالعزممصحربغير

الكسبصقدربأكبرممارستهافييرغبفإنه،مهنتهالحربيجعلالذي

هيمهنيةجيوشفيهاتتراجهالتيوالحروب،المخاطرمنيمكنماوباقل

الذيوالمثل،ابخودلامنالأقلعلى،الضحاياأقلفيهاتحدثالتيتلك

إيطالافيالنهضةعصرفيالمرتزقةقادةهوالاتجاههذاتوضيحخيريوضح

تكنلمالذينالصينفيالمحدئين!الحربسادة"جيوضأولى+،،ح(ا،5ىأ3)أ

اتفقواالذينا!لدنيينالسكانلدىإلاقتلىأوأموالأتتكلفالحربيةحملاتهم

حالةأما...الخرقيقإلىردهمأوعنهمدياتعلىوالحصولنهبهمعلى

جاذبيةجدالبلاثمللديهالحربأنشكلاإذ،تعقيدأأكزفهيالمتطوع

ذاتهافيغايةليستالحربولكن،خاطرطيبعنفيهاالماركةيقبلفهو

والمط،بعدالتهايؤمنقضيةعنللدفاعمانزاعفييدخلفالمتطوع

عند-ذويهإلىيعودثممعيننزاعفييئتركالذيذلكهوللمتطوعالصحيح

واجبه.أدىبأنهالاحاسيغمرهالحربانتهاء

الترددأعاءمنيتخلصابخديفإنالعقلبةالنظروجهةومن
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حيثهناك"ف!قيديالفريديقول،داثماواضحواجبةأنذلك،والاقلق

لأنهالعورلديهيكولىذلكعلىوعلاوة،":اجبييكون،كتيبتيتوحد

بإعجابهموأجانآمواطنيهمنبالتقديريحاطدائماوهو،ن!بيلةمهنةيماهـس

،السكانمنبالاحتراممشوببخوفمحاطآيكونعدوبلدفييكونوعندما

.النساءلدىالجسيةالجاذبيةدرجاتأعلىيمثلالابالجنديفإنوأخيرآ

الاجتماعي:التسلسلفيالمحاربون3-

دائماينتميإليهاوالتيتحكمالتيللطبقاتامتيازآاللاححملكان

برفرارديسيمونرايوفي.لهاامتدادأليسواأنهمإذ،قليلأأوكثيرآالجنود

القصلعقدةالرئيسيةالأسباباحدأن01((اآ3اةا!الم!ا!االابراكفلدوأوليفر

براكفلدتفيقولالحربفيتقليديةبصورةتشاركلاأنهافييكمنالمرأةعند

."يقتلالذيللجنسبل،يلدالذيللجنسالتفوقيمنحلاالبشرلدى"

ا)فرصانعهدمنذنادرةباتتوالتيلهاداعلاالتيالبطولةمواقفإن

عشرالئاسعالقرنبدءمنانبعاثآعرفتا،/\حا؟!ع()1(اأ!!!ا33!)!اوللةالجوالة

وازدراءللمخاطرةميلمنالبطرلةتلكنشأتوذا-الرومانيةالحركةمع

الذيالمعذبةالروحذقيللابفبالنسبة،/واحدآنفيالمتزنةالمنظمةللحياة

هوالحربيةالمخاطرةاختيارانلهيبدو،الميتافيزيقيالقلقألوانعليهاتفقت

هذايسلكبمنيؤديمما،الأليمةالمسائلهذهمنللخلاصالسيل

الثوةمننوعذلكإلىويفاف،القدريدفيآداةبأنهالاعتقادإلىالطريق

شخصيمجدأعظمولأجلبالطبعطريقتهعلىانانكليفسرهاالتاريجة

بالبطرلةالمولعينلدىموضحةتجدهاكما،الرومانسيةالاتجاهاتوان.له

الاقتناعإلىبهاللمزمنينتتيحوبارسودانزيووبيرونشاتوبريانامثال

منمباشرةمفروضة،إليهةأمورآنزعاتهماعتبارأخ!هـإلىبتحليلأيبالالهام

الطلملرلعاشرصطي!الحصررا!لادامجويردالدسأ!مرصادصهه!.،"3(اةاا!احااة(3/-ا!ا؟ا1()

المطلوصرعن
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جمعية.نزعةلأنهاالحربيةالنزعةهيهذهنزعاتناكلولكن.الإلهيةالعناية

.الحروبقيامحدأقصى!إلىاذنتلائمالعقليةهذهمثلوأن

إيمانأالناسلأشديمكنولا،فيهجداللاأخلاقيمظهروللحروب

والتفانيالشجاعةمنونبيلةعظيمةفضائلتثيرالحربأنينكرأنبالسلم

جميعفيالان!انيةكانتوقد.المحاربينبينوالصداقةوالأمانةوالاخلاص

تقديرأوأولتهاللحربالخلقيةالفضائلبهذهداثموعيعلالحضاريةصورها

.جدأعظيما

انماطفيهاتقلبأوالطوائفنظامعلىتقومالتيالمجتمعاتوفي

الحربيةالفضائلتعتبر،ثفالطرنظامإلىيفضيالذيالاجتماعيالتسلسل

الآباء،عنالأبناءبثوراتهاالجندمنالجماعاتحقكأنهاخاصبوجه

،والجسارةوالرجولةالشرفعاطفةفائقةبعنايةالجماعاتهذهوتمارس

وفيالفضائلتلكعلىالأمناءأخهمعلىمبيأسلوكأ(عضاؤهاوشلك

غاموبوجه،البراهماطائفةبعدمباشرةالمحاربينطائفةتاتيالهنديةالميتولوجيا

ذاتهالاتطاعيالناءقيامتبريروأن،أعضائهابينمنوالملوكالأمراءيعين

لياحالمحاربيناسربينتقسمالأراضيكانتإذعسكريتملكعنعبارة

رحتى.المحليبالدفاعالفلاحينقياماوللملكالعسكريةالخدمةضمان

الشجاعةتبجل،التجاريبنشاطهاخاصةبصفةالمعروفةالشعوب

ففي.التجاريللنجاحتتويجآالشأنهذافيترىماوغالبأ،العسكرية

ضباطآغالبآيعملونالتجاريةالارستقراطيةالطبقةأبناءكانالبندقيةجمهورية

ذاتوالملكياتالجمهورياتفيوكذلك،أساطيهاوفيالجمهوريةجيوشفي

فيكترروعهدفيليبلويعهدفيالبرجوازيةالطبقةرأيناالديمقراطيالنمط

الرغبةكلراغبة،غليومعهدعلىألمانياوفيالثالثةالجمهوريةوفيايمانيول

الجيث!.فيالعيابالرتبأبنائهاإلحاقفي

بكلالمختصةالحربيةللفضائلالتبجيلهذايكونحدأيإلى
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حدايإلى،الطبقكجميعمنالثابيتأثرفيهاوالتيالارستقراطيات

الارشقراطياتأنتمامأندركانيمكن؟الحرب(سبابمنسببأيكون

فيجامدةتبقىأنتمامأويمكنها،قتاليةميوللديهاليسذلكمعالحربية

فيكسبتأنهاعلىالبراهينقدمتقدانهامعتبرة،نفسهاعنراضيةكبرياثها

،جديدةأمجادعنللبحثحاجةبهايكرنكيلاالأمجادمنكافيأقدرأماضيها

مسالمة.أمةإلىتحولوابأنالاسبارطيونانتهىالصورةهذهوعل

انتصاراتهمبثمرةيتمتعونالذينالمنتصرينالمحاربينطبقة)ن

يكرنواأنيمكن،انتصاراتهمأهلتهمحيثمرموقينكمستهلكينووضعهم

لالنسبةالخصوصوعلىالعسكريةالحياةولكن،الرقةمنكبيرقدرعلى

منأنواعمنبالأحرىتتألف،الاجتماعيالتسلسلمنالدنياللطبقات

وأنراعالمعسكرحياةفيالتعاملقسوةوان،الثراسةمنوألوانالقهر

فيالأساسهيالآخرينبآلامالمبالاةوعدمالقسوةعلىوالتدريب،السخرة

العاداتمستوىهبوطأنالقولأمكنوقد،الجددالمجندينتدريب

نظامتقريرمعبداقد،عشروالثامنعشرالسابعالقرنينفيالط!يبةالسلوكية

كلأن":،:)1(ريانأعلنفقد.الصصكريةالخدمةوانثارالخ!نيد

".واللطفالرقةناحيةمنمفقودالعمومعلىهوبالثكنةمرامرىء

معوتولدالراسةروحشيءكلقبلتنميالعسكريةالحياةإن

وأيشيءلأيمراعاةوبدونصرعةفيالتمتعفيالرغبة،بالخطرالاحاس

إلىلحظةمنيحيالمنبالنبةموجودغيرالزمنف!ناالمتاحةبالمزايا،شخص

خيالية،اضياءالمستقبلقعريضاتوتبدو،معركةالىمعركةمنأولحظة

هنانتعملأنولأجل،الثابتاليءوحدهايرالحاضرةاللحظةولذة

لعبةأنيثعرلاالذيومن،العدوعلنصرهيمتعةكلف!نمناصبأتحيرأ

الفاد؟")2(.الىتؤديتلكوالموتاللذة

كراتاصالضنمم-دصسيوكاتمؤرخرينان)9(

ظط"امأا!.،91اخالاااا)ا*(ا./ظاظاكونادلنحاص"أتحاروحص"ىبمر)2(

عر-الاشىالتردكتاسص-فرصيوجاصكاتباخا!2"؟هراةا!+)ا.(!اا+اة)1"(11
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قاومواوالذينكافراثللسلمالميالينالدولرؤساءأنأيضألنايبينالتاريخ

فقد،موقفهمعلىوبقسوةالغالبفيعوقبواقد،السائدةالحربيةالنزعات

فقدانبدايةالأمريكيالاستقلالحربمنعثرالسادسلويسترددكان

بروسيا.معالموقفتوترخلاليخيبلويميولكانتوبالمثل،شعبيته

عندماإذ،السهلالحلانهاالدولةلرجلالحربتبدوالأمربدأفي

)علانغيرشيءمنهناكلي!،الأحوالوتسوءالداخليالموقفيضطرب

بينوالموازنةوسطحلولعنالبحثعناءمنتعفيهفالحرب.الهدوءلاعادة

نهايةتعتبرالحربأنالقوليمكنانهالغريبومن،المتضاربةالمصالح

المناثة.منفزعآيتقانلونماغالبأالناسأنإذ،للمشاجرات

نظامذاتتكونعندماوحتى،للحكوماتالراحةفترةالحربتعتبر

السلبيةوالطاعةوالخضوعالصمتبفرضلهاتسمحالحربفإن،ديمقراطي

إلىالظرفهذافيينقلبونالذينمواطيهاعلىالكثيرةالحرمانوأنواع

.للعزلتابلينغيرالزعماءويصيرالانتجاباتإجراءتأجيلويمكى،رعايا

أقليخقلبتعلنفحالما،للحكامتملقآالأكثرالحلأيضآهيوالحرب

هالةتحيطهأعظمحبرمننوعالى،السلطةإلىيصلإذشأنآالسياسةرحال

ناحيتهمومن،المحاربرنباسمهيموتفصاعدآالآنومن،العظمةمن

وحى،وحبعبادةموضعالزعيميصيراذتبلورظاهرةالواقعفيتحدث

وقاصماكرأأو،قضريوليرسمثلومنحلأقاسيأالزعيمهذايكونعدما

نجدافنا،جنودهمنالعميقالحبلهالنصرويؤكد،هاينبالمثلالقلب

تقديسعلىتعملالحربانإذ،جدالبلادينيةظاهرةتجاههناأنفسنا

ومقدميوالعرافينبالكهنةالعكريالقائدمجاطكانروماففي.الزعماء

العصروفي.بنفسهالقرابينويقدميقدسكانميتظروفوفي،القرال!ت

تعبدية.صهراتخلالمتاملأينعزل،فارسآيكونأنيريدمنكانالوسط
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:الحكامسلوك4-

أكثرلخلافاتالمجاليهىءيزالولاالحروبفيالحكامدورهيألقد

مامعرفةللجدلإثارةالأكزالاجتماععلممسائلومن،المحار!تدورمن

لدىالمنثرةوالرغباتالنزعاتاتباعسوىشئأيفعلونلاالحكامكاناذا

الخاصة.آراءهمفعلأعليهميفرضونالعكسعلأنهمأوالجماهير

فالطقة،المختارةوالصفوةالحاكمةالطبقةبيننفرقأناولأينبغي

وأالعقليالتفوقبالضرورةتملكلاولكنها،واقعيةسلطةتمارسالحاكمة

حكامهربذاتعلىبسهولةالجمهوريتعرفولذلك،الجماهيرعلىالتقني

عنالمحتارةاسث!موةتختلفالعكسوعلى،المختارةالصفوةفيمنهاكثر

بروحويمتازون،اتساعآأكثرمعارفلهمرجالمنتتألفانهاإذ،الجمهور

أيةيمارسونلاالأحيانأغلبفيولكنهم،المتوسطفوقوبفاعليةالابداع

سلطة.

الىتؤديصورةاوضحفيسيمونصاناقامهاالتيالتفرقةهذه

ي!قونهامماأكثرالسائدخالعقليةعامةبصفةيايرونالحاكمينبأنالاعتقاد

إذاانهنصدقانيمكنلاإنه":يقولتولستويوكان.بالتغييريتناولونهااو

نأضئيلةأقلية(ومتهورلزعيميكفي،لللامميالةباكملهاأمةكانت

فيالدقةوجهعلىتصورهيمكنهذاكانلقد،الحربإلىحقيقةيسوقونها

مستخدم!!يتقاتلونالأمراءكانعندما،الحاكمةالأسرب!تالحروبعصر

المعاصرةللصراعاتالموصعةالصورةولكن،المرتزتةمنصغيرةجيرثآ

انصويمكنالأمةلمجموعالحماسةتكنلمإن،المخلصةالمئاركةتتطلب

لادائماولكنهم،للنزاغالمطلقةالعلةأبدأيكونوالمالحكامبأنأيضأنسلم

توءعندماوبالتأكيد،لثبهمالخفيةللرنجةالاستجابةصوىشئآيفعلون

الجمعيبالذنبلثعورفداءكثريستخدمواانللحكاميمكنفإنهالأمور

ولكن،وموسرلينيلهترالمأخرالاستنكارجاءالوجههذاعلهذهأيامناوفي

49

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اللادينيةتعتنقالتيالأممعندحتى،التانالضباطترقياتتحاطأيامناوفي

مئير.تبجيليباحتفال،رسميأ

القيادةيمارسونالذينأولئكلدى،الحربقادةلدىنجدوأخيرأ

مطلاقةقيادةكلإذ!ابراهامعقدة"عليهايطلقانيمكنظاهرة،المطلقة

تثقلفيهاالتىاللحظاتوفي،صوفيةداخليةحياةإلىصاحبهاتدعو

الحرفيبالمعنىالالهامإلىأمرهتفويضإلىحتماينقادسؤفمسئولياته

يةألوسيكولوجيةمواقفايضأالمطلقةالمادةتمليأخرىناحيةومن،للكلمة

الأكبروالحبرالسلطةالمطلقالرثي!هوالأبفيهيكونالذيالحدإلى

تلكهيأ؟جهاالأبريةالسلطةفيهاتصلالتياللحظاتأنثم.لاتباعه

لأنالنفسيالتحليلازدوا!ةهنالنجدوأننا،الابنبتضحيةيأمرفيهاالتي

وأممتازآقربانآ،البارالابنالعكسعلىواماالعاقالابنإمايذبحالأب

الاسميالتكري!هيابراهامتضحيةإن.للآلهةتقدملهامشللاضحية

وبطرس.الرهب)1(إيفانكانالمنوالهذاوعلى،ماصياسةاومالعمل

الحربوتقوم)وله++احا+أ،ئع!()3(ممنونوأجا)غ،ث!هءلى()2(جيفتهبعدالأكبر

خيرأبنائه،لهاوينذرالزعيميبعثإذالوظ!يفةبهذهمباشرجميربطريق

توقعواكلمااكزبهوأعجبواأكززعيمهمأحبواكلماجانبهممنوالمحاربون

بها.يسمعلمبتضحياتيامرهمأن

بإبرازيختصرمعىوهوآخرمعنىأيضأتمثلابراهامعقدةانويبدو

منروساوحكمقيصرلفنفهعلأطلقمناولالرابعإيفانهو:الريبإيفان)1(

1533-1584.

اقهلررالعمريينيهاجمانوقي.م.قكرالافيالقرنفياصانيلقفاةأحد.،،"3ءل)2(

يعصرهوتلبهبذر.يفيأنالأبوأضطرالوجدةابنتههوبالنمرلتهةيأقيضخصأول

والحزنالألم

وتد"المروادةحاصرواالديرةالايىزةتقرلكما-الاغريقزعماءكبير26!()ول،،ولا+خ*لى)3(

ديادالألهةعمىسيهدلىءلكي5العرافي-لصجةمجاالفجياتبذلحقام

المعاكةالريحوتكر
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الحرليةالنرعةفيهاتبدأاقيااللحظةنتب!تأذالجديثةالحروبفيأحيانآ

الوسطالحلولإلىنفوربلاينظروحينئد،الانحناءفييلازمهاالذقيوالتثصدد

الأمر.أولفيشيعةتبدوكانتالتي

الاحساسوهذأ،بالراحةوفوريقوقياحساسالحربانتهاءويحدث

يحومكانالذيالتهديداختفاءفجأةيرونالذينالمحاربونأولآبهيشعر

،السوءبالغةنهايةتنتهلمالتيالمثيرةالمغامرةفرحةفيالجميعويغرق،حولهم

نأيلثرلا،الأك!هـمشقةالعسكريةالخدمةأعمالتخففنفسهالوقتوفي

..ةقصيمأوطويلةإجازاتفيالأخرالبعضوينطلق،البعضيسرح

وصلأنهإذاعثثرحاتقالذيللبلدبالنسبهةالفرحةتفسيرالييممن

وميزاتتفويضاتعلىوالحصولاراضيضمالنصرمنويتوقع،أهدافهإلى

أنفهمالمنهزمينولكن.مواطنيهمنكبيرقسمقليلأأوكثيرأمنهايفيدسوف

قدبلادهمكانتفإذا(حيانأ،أكبربراحةالسلامحلولإلىينظرون

الأسرىوعودةالمطالبنهايةوينتظرونعنهاالجلاءفييأملونفإنهم،احتلت

القهر.أنواعورفع

صحيحوهذا،دائماالمريحالجوهذايتمرلاانالواضحمنولكن

عنهينتجالذيالحدإلىجسيماماديأتخريبآالحربتسبب.عندماخاصبوجه

عامفيالحالكانتالوجههذاوعل،الطبيعيةالحياةإلىالعودةاستحالة

أقلالفرحةكانتفقد،الحربنهايةفيعظيمةالراحةكانتفإذا،4591

عليهتكونأنيمكنمامرةلأولأوروبارأتفقد،1891عامفيكانتمما

بالضرورةتعنيلاالحربنهايةأنتجربةعنإنسانكلوعرف،شاملةحرب

.الرخاءمجيء

تختمهامةحربكلأنتعتبرأنهاالبشريةللخضال!ميالميلىإن

الذينالمؤرخينموقففيتعفآنرىولا،%رريداعهدآوتفتتحعصرآ

العامللاتجاهالاتثاتسرفشيئآيفعلو!لاأ-3إذالخوهداعا!يف!صون

89

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الذينالرزانةذويمنالآمرينالآباءجيلأنذلك.)1(الأجيالبينالنزاع

عددهفييتجاوزالذيأطماعذيفاثرشبابطغيانإزاءأنفسهميجدون

واوعيعن،الحربيالحلفييرىاييميل،وتوظيفهإرضائهإ!كانيات

الخطير.الموقفلذلكالعلاج،وعيبدون

:للحروبالسيكولوجيةالنتائج5-

الفرديةاليكرلوجيةالتصرفاتتحليلالحربلعلمبمكانالأهميةمن

.مباشرةالسلاماستتبابتليالتيالفترةفيتلاحظالتيوالجمعية

الاعتبارفيناخذأنداث!أينبغيماحربفيجةعننتحدثوعندما

كماللهزيمةدرجاتهناكولكن،ومنهزممتصرعامةبصفةيوجدبأنهالحقيقة

بدونالاستسلامأيللمنتصرالتامالخضوعبينتتراوحوهيلل!نصر،

الرومانياالشعبرأفةإلىالأمرتفريض9:القديمةالصيغةتقولك!اشروط

عندايضأالفروقهذهنجدوأننا.الضرربهمتلحقمعاهدةقبرلمجردأي

البدائيين.

التيالحروبفيكثيرأافضلبصورةللحروبالحقيقيةالوظيفةوتبدو

منها،شيءلاإلىتشهيوالتي)ثاولا،لاأة(ظ(القائمةالحالةإلىبالعودةتنتهي

نبذلانآنذاكالعبثومن،عميقأتغييرأالأوضاعتغيرالتيالحروبفي

يكونأنيمكنلاالحربدورانتقريرالىنضطرأنناإذال!بحثفيالجهد

الزاثدينوالرجالالفائضةوالأموالالجياشالحماسامتصاصغيرآخرشيئأ

الحاجة.عن

عنوالناجمالجديدالوحيدالواتعأناليكولوجيةالنظروجهةومن

الخصوصعلىأيالافرادعدوانيةأنفييتمثل،الحالهذهفيالحرب

الممكنمنإذ،انتهتقد،عنادأالأ!ثدالمحاربينوعدوانيةالحكامعدوانية

.الحيرافاتعدتمامأمعروفالذكورمنأصنار:االكاربينالنزاعهذا)1(
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قدبأنهمانطباعالناسلدىيثأالسلامبعودةإذ،السنينآلافمنذوالسني

لهيمعرضتالتيالمثاكلوحلواواجهواقدوأنهمجدأهامأعملأأنسهـوا

عصرآوافتتحواعهدأوأنهواالترتيببإعادةقاموالقد،ححصماالطرقبأعظم

امتحانهيالحربأن؟ا)(7(م!ااأ611اثة3)ألىبرنهارديفونويقول،جديدأ

معتتمائلالحرببعدمافترةفيالناستغمرالتيالفرحةأنذلك،للشعوب

بنالحاسمةالفتراتتلكتليالتيالفترةفيجيدأالطلابيعرفهاالتيالراحة

لر.أوبخيرسواءالامتحانينقضيعندما،الدراسيالعام

إلىيؤديالذيهوللثعوبامتحانالحرببأنالانطباعذلكإن

المحايدين،الشهودأوللمحاربينبالنسبةسواءلتعليممصدزأالحرباعتبار

يحتقرونالعكسوعلى،المنتصرينبمدرسةالاسيلتحقأنالعاموالاتجاه

الهزيمة.مثوليةويحملونهموأخلاقهمالمننرمينانظمة

بعضالحرببعدمافتراتفيتتولدالسيكولوجيةالنظروجهةومن

النقصمركباتهيالمركباتهذهأخطرانالواضحومن،ال!نفيةالمركبات

ويتقرر،تكفيريةمواقففيغالبأتتضحالتيالمغلوبةالثعوبلدى

ويمكن.4591هزيمةبعدفرنسافيالحالكانتكما،الكبيرالانسحاق

وفيالعصوركلفينلقاهاقديمةسحريةلطريقةاحياءالان!حاقهذااعتبار

التوبةقرأبينيقدمون،الهزائمبعد،الأقدمونكانفقد،البلادجميع

الأقلالحضاراتولدى.الحرمانمنألوانأأنفسهمعلىويفرضون،للآلهة

العقوبة،منملتويةصورةفيولكن،ايضأالأضحيةتوجدالقدمفيإيغالأ

وأحيانأ،الزع!اءلبضاعدامالهزيمةأعقابفيثاهدالاالنادرمنإذ

ارتكابأوبالكرامةالاخلالتهمةلهمتوجهالذينالسكانمنبأكملهلقسم

.الحيأةقيدعلىالباقينتضحيتهمتطهرالفداءأكباشأضهم،الخيانة

صيطرةإلىتنتهيعندماالخصوصوعلىللحروبأخرلىنتيجةوهناك

تكونربماإذ.المنتصرينبمحاكاةالتزامفي:تتلخص،اليءبعضم!قرة
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يغلقأنمالبلديمكنفقد،الأممبينالاتصالفيأثرأالأبعدالصورةالحرب

فيالصينيينمثلللأجانبالكراهيةشديدويكون،السلمزمنفيحدوده

ما)ذايقاومولايتماسكلاالرائعالجهازهذاولكن،عشرالثامنالقرن

منولذلك،والاقتصاديةالثقافيةالعزلةعلىالحربوتقفي.غزوحدث

احداثمجردإلاتكنلمالتيالحروببينجدأكبيرأتفريقأنفرقأنالملائم

فيتغيراتتثيرالتيتلكالعكسوعلى،الحدودفيبتعديلتنتهيعارضة

الا!.حعماريةللحروبالكبرىالأهميةتأقيئمومن،العقلياتوفيالأنظمة

حقيقية.اجتماعيةتغييراتتثيرأنها)ذ،الحربمظهرهاضآلةمنبالرغم

اهمالصغيرة13،/اعشماموبيزارح2!ا53كورتيزحملاتكانتوهكذا

.شارلكانحروبمنالاسبانيةللحضارة

الخسائرلاصلاحاللازمةالفترةعامبوجهالحربيةالنزعةتهدئةتستمر

طريلة،فترةتستمرالنقاهةهذهكانتوقديمأ،السابقالنزاعأحدثهاالتى

فيتفوضبىالرهيبةالمذابحفإنأيامنافيأما.ضعيفأكانالسكافيالنمولأن

الشعوبوتفكر،جديدمنتستيقظالمطالبنرىوحينذاك.سنينبضع

تفويضأتستحقكانتتضحياتهمأنالمنتصرونويرى،الثأرفيالمهزومة

الحلقةتغلقوهكذا،للخصمواذلالأراضيضممنالغنائممنأعظم

جديد.منللظهورالحربيةالنزعاتوتتهيأ

ول53ءول،4ءولكهبمأ!-:(للسلمالميل)السلميةمنصور-6

حيثللسلمالميلايأح!ع(أ)ح+دأالسلميةهنانمحصأنالمناسبمن

ظاهرة":المركبفيالداخلالسيكولوجياللوكمنجزءأاعتبارهيمكنانه

.(الحرب

لل!لمالميلف!نولذلك:الحربيةالنزعةمنالضدهوللسلموالميل

الثنجفيهبرطإلىالميلهذايشيروااذ،الحروببعدعامةبصفةدهر-

فهو،فوريصيكولوجيفعلردنعتبرهأنفيمكن،نقصانهالىأوالحربما
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الأفصيةمثلمعقدةندلبلاتالم!بقأبلجأاندونالعامالرأيفييؤثر

مثل،مبقةعليةبنظرياتايضألللمالميليمرولا،الفل!فيةاواللاهوتية

أنه،رغبةاوموقفعنتعبيرأيكونوانيعدلاانهبل،السلاممثروعات

أيضأ.لهاتعليللانف!ميةحالة)نهبل،فوريتصرف

ردودف!ن،أصاسهفياجتماعيآكائنأبصفتهالانانأنحيثولكن

الذيالثقافيللجوتبعأومتميزةمنسقةصورةدائمالديهتتخذالتلقائيةالفعل

ال!الطريقةأناعتباريمكن،للسلمبالميلالأمريتصلوعندما.بهيختص

مغزىعنالسائدالتصورعلىوثقأاعتمادأتعتمدالسلامطلببهايصاغ

الىتنقسمالسلميةوالمذاهبالاتجاهاتأنلذلكتبعألناويبدو،الحرب

شيئأالحرباعتبارفيالمذاهبهذهأصحابلاستمرارقبعأكبيرتينمجموعتين

الت!بجيلهذامنيجردونهاالعكىعلىأو،يلعنونهانفهالوقتوفيمقدسأ

البغض.أوللذممستحقمقدسكيىكشيءويعالجونها

ءما3"ا،8!ءول!،!كه:المقدصةالسلمية

اللهمنقصاصأ،رايناك!ا،اعتبرمااذا.التوراةسلميةوهي

لالكيوحزمبعزمالسهرفيتكمنالأنبياءسلميةفإن،والخاطئينللأشرار

الهيأ.عقابأالمجتمععليجلبممادنساوفسقاوكفرهناكيكون

ول!ك!مأع!"8+ه"ولا:الرومانعندالسلمية

الساممنهمبلغالذينالمنتصرينسلميةهيالرومانعندالسلمية)ن

تحميلفيذلكمعيستمرونولكنهم،عقابمنأنزلواوماغبواماكثرةمن

وأنوتسيطرتحكمأنهورومادورانذلك،المسئوليةكلالمننرمينأعدائهم

جريمةالرومانيالعبامرعصيانهويعدو،الثعوببينالقانونكلمةتقول

الوقت.نفسفيوجحودالعلياسلطتهضد

هـماء+دبمأء،!اه!هـ3ءهكهأ:يةالقدرالسلبة

تبلغمهماأنهذلك،المقاومةعدمموقففيالقدريةالسلميةوتتلخص
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ا،أ!اث!!ءولفيا4073غ3غ:المعتدلةاللمية

كل!بدلآالحربعلىاخلاقيجانباضفاءإلىالسلميةهذهتهدف

القانونفيالمؤلفينجميععندالسلميةهذهونجد،رسميبئكلاستنكارها

الذيالظلمأنواعومغالقسوةإنكارعلىمذهبهميقتصرالذياتالدولي

.الحدوديتحاوز

ءصاأممم،!*فياامعكاا*ولعول"أ:بيةالحرالسلمية

،للحربنهايةوضعلأجلالقتالعلىال!ثعوبتحضالتيتلكوهي

كللدىالدعايةاستخدامهاو(ساءتاستخدمتهاالتيهيالسلميةوهذه

مثلعباراتباستخداموذلك1491-1891حربخلالالمتحاربين

منالصورةتلكالعظامالغزاةاستخدمماوغالبأ."الحربعلىحرب9

كانأنهإلىمذكراتهفيأشارالذينابليونمثلمسلكهمتبريربمثابةالسلمية

.متحدةدولةإقامةطريقعنالدائمالسلامتحقيقيريد

6!ا6!3أء+ف!أ1333*ولءأ،ولمعكاغ،غ:الاحتراممنالمجردةالسلمية

القداسةصفةمنالحربلتجريدلاجاهدةتعملالتيتلكوهي

فيالملاحمادبعليهايضميماالذيالعظيمالاعتبارعنهالتنزعبلفحب

تجعلبأنسخطهاوت!بسترالسلميةهذهتتلقاها،التيوالتربيةصورهجمع

الزعماءوتهاجم،للمخريةموضعأالعدوافيالقوميوالشعورالحربيةالعادات

ومعجمهلفولتيرألى+دةخحلاكانديدقصةفيلتجدوإذا،وأسطررتهم

التعبيرفرانسيلأناتولطء)11فيحلأ،+أدا؟ولخعالبنجوينوجزيرة،الفلسفي

حرببعدهائلأنموآالسلميةهذهعرفتوقد.الاتجاههذاعنإثارةالأكز

معبرخيرفرنا3فياةل)1(ا(!أ!حدا33غ3خ31برفيرجاكال!ثاعروكان.1891

11!!خأ(ا،ماة)حا+أ(ة"خأولاأنث!ينهكنارمجلةفريقكانوكذلكالأدبفيعنها

الصحافة.يدانفيح(3اةأدا)،،اا)1،،1كرابويووصحيفة

اةء1(ا،ولاةاااا!ا"،1،مونتويومعركة"/3.،1)(/اة"ا،،،قوا-.المؤلفاتلهبرفيرحاك)1(

.الأ)1،افا(+)(3
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ولاللنصرولا،للحربولاللسلملاسادةيكونوافلن،الرجالجهود

المتصر!ويصير،للمصيرمنهامفرلاالتيالآداةهيالحربوتكون،للهزيمة

له.ابخضوعمنمفرلاوانهالآلهةاصطمةالذيهرأنه

محاصاأ،1،!أ!ا+ا!أاحا*حلاا+ا،ااةك!اأ،)اأول!ا!3اة!أ!اط

المقدسلفكرةالنافيةالسلمية

حاطأظاة!أ6أ1!أ!ا7!ا2+اةا!اأ!الاياالانجيلفيالسلميةأو

نعتبرأننستطيع،عديدةنصوصإلىنستندإذأنناهناالغريبالأمر

ومن.ماقدص.شيءكأنهاالحربإلىينظرلاالتوراةمنالجديدالعهدأن

إذقالحربفحكور،الحربعنابدأمسئولأالواقعفييكنلماللهأنحيث

سوفبالسيفصربالذقيإن"خطيئةالحربوتكون،محضلريأمر

".بالشفيهلك

السلطاتمعتشدأنإلىبعدفيماالكنيسةاضطرتعندماوحتى

احتفظتقد،الصليبيةالحروب-خلالالخصوصوجهوعلى،الزمنية

غلىمحرمةالحربتغدوومبدئيأ،الأولالمبرقفذلكمنعديدةبآثارالكنيسة

الكنسية.الهيثةأعضاءكل

عندالعنفبعدمالقاثلةبالمذاهبالانجيلسلميةتتماثلأنويمكن

.وغانديوتولستويبوذا

عصا!ك!"أ،!!ولأ!يم511:البحيةالسلمية

الناستذكيريكفيبأنهالقاثلةالنظروجهةمنالسلميةهذهتنطلق

لكي،نوعكلمنوآلامومذابحونهبتدميرمنتحدثوكمالحروببقوة

(.مريضايأبدأيث!فينلمالنائمات)ولكنمنهاالناصيشمثز

-،الحكامفيهيقعالحنابفيخطأبنفوعأالحرباعتبارأيضأويبدو

والغضب.الخفةعلقائمالاندفاعفيخطأمننوعالشعوبلدىف!نها
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دحهالسا!صلا

الملدمهـعمفحرهـعات!ربلمفهـةلذحبابا

أنهايثبتذاتهالحروبتراترأنيبدو":57*()*هحأنوفيكوفيقرل

الانطباقتمامينطبقأنيمكنالحربعننوفيكوفيقولهوماشيئأ".تحللا

التىالمعاهداتوكذلكحلولبأيةيأقيلاالسلامأنذلك،السلامعلى

بعدجاءتمعروفةللسلاممعاهدةآلافثمانيةاحصاءأمكنوقد.تكرسه

جديد.مننبداأنلزامأكانوداثما،الحروبمنآلافثمانية

لارصاءوصيلةعنبحثأمبكروقتمنذالمساعيبذلتفقدذلكومع

ومن،الحاصةبالمعاهداتالمتعلقةتلكمنثباتأأكزدعافمعلىالسلام

نهايةتضعأكالمجرد،السلاممعاهداتانلوحظالتثريعيةالنظروجهة

عندمالاغيةاعتبارهاأبدأالمنهزمونيفوتولا،بالعنفكلهاتتسم،للقتال

تجعلالقالداثرةمنالخروجنحاولان)ذنينبفيفكان.فرصةأولتسنح

علعامةنظرات)حلالعاولةينبغيوكان،دائماالعنفيولدالعنف

ثولميقانوناوثابتةبقاعدةوالمواثيقالعهودتستبدلوأن،الخاصةالنظرات

الفؤ.الىاللجوءنفاديبنبح

صنلأجلاللامصفوتعكرالتىالوقائعبدئيأنعرفأنيضغيولكن

التىالسلامثروعاتكلتامتالوجههذاوعل،بأبعادهاالكميةالقوانين
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أيضأاقترحالذي.ل13+ء!+اةبنتامجيرميرأيذلكإلىيضاف

الأوروبيةالدولبأنالحقيقةعلنظريتهوتقوم،المستعمراتجميعإلغاء

صناعتهاعلمقتصرةأسواقالمستعمراتتعتبرالحهد،ذلكفيكانت

فيفتوحاتهاعنانجلتراصرفتالأوروبيةالنهضةعصرمنوابتداء،وتجارتها

كانت،فيهاؤانتصرتحربفيضاركتطر!كلوفي،الأوروبيةالقارة

اقتصادعالم.وهوبنتامأنالطبيعيومن،استعماريةمزاياعلىتحصل

مشعمراتعنالبحثانذلكمننستنتجأنالىانساققد،انجليزي

البريطانية.للعدوانيةالعلةكانجديدة

الموجهالمذهبيستنكروالذيهذهالسلاممشروعاتأحدوضعوقد

القرنفيالحرالمذهباصحابانتصرلقد:الاختبارموضع،الاقتصادفي

والتوبعالانتاجفيهائلازدهارالىانتصارهموأدى،عشرالتاصع

عدوانيةعلىكبيرتأثيرالتحولاتلهذهيكنلمانهيبدوولكن،الأوربيين

منفيرتقدالحروبأنالقوليمكنتقديرأكزوعلى،والأممالجماعات

.أوالدولتركيبفيتحوليحدثمرةكلفيكذلكالأمركانولكن،نغمتها

افنصادبأنها.أوسكانها

بلحروبثالرئيشةالعلةبأنهاتهامموضعبدورهالحرالاقتصادوغدا

المذاهببانتصار1491-1891لعامالعالميةالحربافتهتفقد

ميالةالأقلعلىالعصرذلكفيالوآقعفيالمذادبهذهوكانت،الاشتراكية

ذلكغلوعلاوة،واحدآنخفيللحربومعارضةللأمميةومؤيكةلللم

البلاذمنايفي3السلطةمقاليدبيدفاتكنلمالاشتراكيةالأحزابانحي!ث

وأالايجابيةاالمسئوليةوجهايعلىئتحمللمالأحزابهذهفإن،المتحاربة

الائدالاقتصاديالنظامهيكانتالر(سمالية(نوحيث،للحربالسلبية

وأخطاإن،ذلكمننستنتجأناليسيرمنكانفقد،العهدذلكفي

للحربالوحيدالمحركهيالرأصماليةان،صوابأ
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نظريةعلى،صريحةأومضمرةبطريقةسواءالطويلةالقرونعبرلناتدمت

.للحربعلية

،الحروبمنسلملةبعدعامبوجهاللاممشروعاتتولدتوقد

وهي،الحربمنالانتهاءفيوالرغبةوال!خطالاعياءالمثروعاتهذهوتعكس

المفضلةبواعثهعصرلكلولكن.الحرببعدمافتراتتميزالتيالخصائص

الذيالتعميمطريقوعن،افكارهموتغذيالمعاصرينفيتؤثروالتيللحرب

إلىمرةكلفيالباعثهذايمتد،السسيولوجيةالمذابكلأساسفينجده

أصحابلناويقول،والمستقبلةوالحاضرةمنهاالماضيةالحروبجمغ

التيالحربتلكأنقليلمنذأثبتناالقد:إيجا)فيالسلاممشروعات

لكلالمولدةهين34اسعلةهذه،المحددةالعلةتلكلهاكان،عصرناكدرت

منيكونسوفالذيالاجراءذلكعليكمونقترحالمسلحةالصراعات

".نهائيسلامتحقيقوبالتاليومنعهاالحرب)بطالنتيجته

الاقتصاد:علىالقائمةالسلاممشروعاتا-

الامبراطوريةعهدمنذعاشقدالأوروبيالعالمأن)جمالأالقوليمكن

ذلكعلىوعلاوة،الموجهالاقتصادمنمتنوعةنظمتحتالبيزنطيةالروعانية

ثم(النفيسةالمعادنعلىللحصولاليهمالاتجاه)البليونيزمقدمتفقد

خزاثنإقامةولأجلللدولالعسكريةالقوةلتأكيدكضرورةالتجاريالمذهب

الطبيعيمنكان،ابدأتتوقفلمالحروبانحيثومن،الحربيةالأموال

والحمايةالموجهالاقتصادنظرياتأنالتفكيرالىالانسانيناقان

حميهاكانت،التجاريوالمتهبح51ح،أأا3ء+3كولييرومذهب،الجمركية

نظريةضدالطبيعيالمذهبأصحابهبالوجههذاوعلى،للحربأشابأ

رأيوفي،الجمركيةالحمايةمذهبضدالحرالمذهبأصحابوتام،كوليير

الخصوماتكلفورأينهيأنيجبالحرالتبادلأنالحرالمذهبأصحاب

ا"مم.ابينالاقتصادية
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الر(سماليةأناطلأقأتثبتأنيمكنهلالتاريخيةالتجربةضوءفي

؟الأخرىالنظممنللحربتحريضأأقلأوأكثروثابتةمطلقةبصورةكانت

البعضيؤكدكماالعالميالسلامضمانإلىسيؤديالرأسماليةاختفاءوهل

ذلك؟

سياصةكانتلقد،الأواثلالحديثةالرأسماليةصانعيأمرأولألنتدبر

للحربميالةالمنخفضةالبلادأوالبندقيةأوقرطاجمثلالأولىالتجاريةالدول

إلىفتتجه،التاريخيوالظرفمصلحتهاتمليهلماتبعأاخرىتارةوسلميةتارة

نأحالايةعلىتستطيعالدولهذهتكنولم،الآخرأوالأولالطريق

الوسيطالعصرفيقائمةكانتالتيلتلكمشابهةدائمةحرببحالةترتضي

والأشغالالتجارةلأنذلك،المغولمثلالبدائيينبعضعنداوالسحيق

سبنسرهربرتجعلماهذاذلكعلىوعلاوة،السلاممنفتراتتتطلب

.اللاممعهاتحملالصناعيةالحالةبأنيؤمن

إكبارالسيكولوجيةالنظروجهةمنهناكليىأخرىناحيةومن

كانفقدنيويرركاورومااوبرلينفييكونمماأقللندنفيالحربيللمجد

أوضحتولقدوأمترداموفلورناالبندقيةفيتكريمموضعالحربماالمجد

القوة)رادةأنإذ،به)حساسأأقلليستالاشتراكيةالدولأناليومالتجربة

فيالحالوكذلك،الاقتصاديةالنظمعنتمامأمستقلةتبدوالحربيةوالنوازع

مصاثرعلىالاستيلاءأوالعمللتنظيمالاجتماعيأوالسياسيالتسلسلنمط

والبلوتركراسي)؟(والاقطاعيالارستقراطيالنظامفي،الاستهلاكأوالانتاج

الحديث،اوالبداثيصواء،الاشتراكيأوالجمعيوالاقتصادوالراسمالية

الملكيةأوالأرضرقيقنظاموفي،الاجبارياوالحرالعملأوالرقوفي

التراكيب.هذهكلفيوالحروبالجيوشنجدأننا،الصغيرة

الىيهدفصراعالىتؤديأنحاجةلكليمكنالنظريةالناحيةومن

.الانريا.حكومةنظاموهوع!،لاها!()حأ،!3ابلوتوكراص)9(
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نأيمكناقتصاديخلافوكل،الآخرينحسابعلىالحاجةهذهإشباع

؟خلافكلفيكذلكالأمريكونألاولكن،نزاععنهيتولدوأنيسوء

ميدانأفضلتكونأنيجبالاقتصاديةالماحثاتأنيبدوقدالعكسوعلى

وسط.حلولإلىوالتوصلللمساومة

كالاحصائيات،مااقتصاديلموقفيمكناذ4ذلكمعالنادرومن

الأسباببينمنانالقرليمكنولذلك،مختلفةطرقبعدةيفسرأن،مثلأ

منأصحابهابهايؤمنالتيالاقتصاديةالنظرياتتبدو،للنزاعالاقتصادية

الحقيقية،الاقتصاديةالظواهرمنأهميةأكزيقينأوهي،الأسبابأهمبين

غيرباختصار،وآرائنامعتقداتناعبرالراهنالموقفونحللنفسرلأننا

حلهيمكنلاالموقفأنترىالراهنةالاقتصاديةالمذاهبكانتوإذا،عقليتنا

العاموالرأيالدولةرجاليتاثرأنالمحتممنفإنه،الحربطريقعنالا

نأنعتقدإذكثيرأنخطىءلاإننا!:حأ)مم!(دا!33)حفورإيليقالوقدبذلك

ورائهامننجنيلأنالحربنثنأننانعتقدعندماولكنكسبالحربفي

."ريحأ

اياومؤرخأيأواقتصادعالمأيهناكفليسأمرمنيكنومهما

النزاعفيدرجةأيفييحددأويعرفأنأبدأيستطعلمسياسيرجل

نأالتجربةتبينذلكومع.الحرباندلاعبالضرورةيجبالاقتصادي

الاقتصاديالكسبقيمةبكثيرعمومأيتجاوزحربأيةتسببهالذيالتدمير

ذلكف!ن،داميةمعاركالىالاقتصاديةالصراعاتتنقلبوعندما.الفوري

عنآذانهميصمونالتوفيالخصوميجعلعاملإلهاأضيفقدلأنهيحدث

العوالمأنيبدوامحتصاروفي.وسطحلولالىوالوصولالتصالحأصوات

ويكون،الحربيةالنوازعخدمةفيالأحيانأغلبفيتكونالاقتصادية

.الحربادواتمنواحدااستثناءوبدونالأحوالكلوفيدائماالاقتصاد

.للاقتصادآداةداثماالحربليتإذ،صحيحأهناالتبادليبدولاولكن
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لراعواسسياسيهاعقيدتهمنهمالكلالدولمرلظامانيكو-وعدما

ي!نقلب،سوفالنظاميرمنأيمقدمأنعرفأنالامكانفيفليس،طويل

النيةتبقىأنالنادرفمن،لأحدهماكاملبانتصارالنزاعينتهيعندماو-!

منهايخرجبل،الأحداثهذهمثلبعدسليمةذاتهللمنتصروالماديةالعقلية

الصراعاتفيخاصةبضفةالحالهووهذا،التحولببعضعامبوجه

الرومانيالمجتمعغيرفقدالبونية)1(الحروبوفي،المندثرةالأمملدىالمعروفة

ياقيأخرىمراتوفي،الانتصاربعدطبيعتهامنبسرعةالرومانيةوالدولة

الصراعذلكعلىومثالالحسبانفييكنلمبحلمتنافستينقوتينبينالصدام

النظامكانفقد،المقدسةوالامبراطوريةالبابويةبينقرونعدةاستمرالذي

علجزيةفرضطريقعنبالأمنوالجماعاتال!عوبيعدالاقطاعي

لمذهبهاالخضوعنظيربالأمنأيضآتعدجانبهامنالكيسةوكانت،زعماثها

بينهماوحدث،الأخرىمنهماكلالقوتانأضعفتالأمرآخروفي،العقائدي

النهضةحركةفييتمثلالذيوهو،أحدبالعلىيخطرلمالذيبالحل

حديدةواتجاهات،واحدآنفيوثقايخاسياسيتفكيرلأةأي،الأوروبية

.الجدةكل

:الواحدةالدولةمثروعات3-

علىالمشروعاتتلكاساسفيهيالتيالعلميةالنظريةتلخيصيمكن

كانتوطالما،الدوللسيادةالمبايضرةالنتيجةهيالحربأن:التاليالوجه

ينجمفسوف،صيرةاوكبيرةأكانتسواء،سيادةذاتمستقلةدولهناك

ذلكومع.الحربإلىبالنتيجةتؤديأحقادأوأطماعأومنافاتذلكعن

،عديدةقرونخلالمتوارثعداءفيكانتأقطاراأنتبينالتجربةفإن

أدمجتعندمامتحابينوأصدقاءأيئقاءصارواوأهلهاواحدآبلدأأصبحت

واحد.صياسينظامفي،القوةطريقعموغالبآ،الأقطارهذه

.ا*خاا!ا.،1ا3.طا،11111"ااا!خااشبرنهاطرو!)1(
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-:للسلامالسياسيةالمثروعات2-

لاتامةاقترحتالتيالمختلفةالسياسيةالمشروعاتنتناولانقبل

وأالديمغرافيمظهرهابشأنفعلناكماسريعةنظرةنلقيأني!نبغي،السلام

ويقول،الحربعنتنجمالتيالنهاثيةالسياسيةالنتيجةعلى،الاقتصادي

.للحروبالسياسيةالوظيفةتكونانيمكنماذانرىأنينبنيآخر

تربطأن،التاقضاتكلتمامأاسقط!ناإذاإلااللهم،عيرأيبدووقد

نرىأتاإذ،والتقياتبالمعتقداتوكذلكالمجتمعاتبأنماطالحروبنتائج

تأقيصراعات،بعينهواحدمجتمعفيذلكمنأكثربلمجتمعاتفيغالبأ

تامأ.تناقضأمتناقضةبنتائجأحيانأ

تمسحأنمجدثماغالبأالسياسيةوالنظمالمعتقداتناجةومن

وتلكالنظمهذهتؤكدأنهاأحيانأيحدثولكن،منهاالمتبقيةلآئارهاالحروب

إلىتحولهاإلىادتإذ،مثلأ4591عامحتىاليابانكانتصارات،المققدات

الدينيةوالعقائدالامبراطورعبادةدعمت،نفطالوقتوفيا،وروبيةالتقنية

الملاحظاتمعظممناستخلاصهايمكنالتيالوحيدةوالقاعدة،التقليدية

وعلى،النصرإليهايعزولأنهمعتقداتهفييثبتعامبوجهالمنتصرأنهي

ويصحب،وأنظمتهأيديولوجيتهفيال!تشككالىغالبأالمهزومينساقالعكس

تكونقدولذلك،الضميرفيوأزمةالسياصيالنظامفيأزمةكالبأالهزيمة

كاملأ،تدميرأتكونعندماإلااللهمال!نصرمنديناميك!يةأكزغالبأالهزيمة

.تغيرهوالهزيمةالقائمالنظاميثبتالضرف!نوب!يجاز

أنهإذتقدمآخمأتعنيلاالحرببهاتاتيالتيالسياسيةالتحولاتولكن

قبائلانصاركانالوجههذاوعلبدائيةأكزصياسيةدولةإلىتردأنيمكن/

منقرونعدةعبرأوروبانقلالذقيالانتصاروهو،روماعلىالبرابرة

دولةالىعلميةوتئرييةسياصةنظمص!إطارفيتعيشمنظمةامبراطورية

الاقطاعي.التفتتإلىثمبدائيةصبهقبلية
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العالمفيوالسلامالعدالةنشرعلىإذنيعملسوفالوحيدوالعاهل

وعلى،يتزعمهاالذيهوالأرجاءمتراميةابراطوريةأتاليمفييفعلمثلما

القرنفيالاسبانيوالمواطن،الأولالقرنفيالرومانيالمواطنكانالوجههذا

منهمكلكانإذ،عرالتاصعالقرنفيالانجليزيوالمواطن،عشرالسابع

نأويمكن،المستكينةالخاضعةالثعوبمنمجموعةوسطمتميزةفئةيكون

.االمختارالشحبمركبااسمللوحدةالتعسفيالتصورهذاعلىنطلق

6+!،مخا9ريافانامريالحاضرالوقتفيالرأيهذاعندافعولقد

الدولةقياملتحميئملائماليومالتقنيالتقدمانيرىالذيح")9(7ح3

قوةبواسطةالعالمكأ!ويبدوالتاريخفيمرةولأولالآن":فيقولالواحدة

ال!تقنيةالنظرجهةومن...وعسكريةوتقنيةجغرافيةإمكانيةواحدة

العظمىالدولمندولةاية(رضكانتممابكثيراصغرالعالميبدووالعسكرية

ن(كبيرةبدرجةوأسرعالمتحدةللولاياتأسهلوصارالمنصرمةالقرونفي

انجبترافييفعلأنقيصرليوليوسيتهيأكانمماالأقصىالرقفيحربأتشن

النظاملبلوعينهمفيماالتفاهمي!تطيعونلاالناسكانوإذا"مصرفيأو

نأيتمنىالمؤلففإن،والديمقراطيةاللميةالوسائلطريقعنالعالمي

.الغزاةلأحدعنيفعملطريقعنالشعوببتوحيدالأحداثمجرىيعجل

داثماالغزاةاستخدمهمااللتينالرئيميتينالحجتينالقضيةهذهوتتضمن

هذاولثن!الأمنعنالبحث!:هيالأولىفالحجة،فتوحاتهملتبرير

عندما33!ضا،أء،أصبنسررايفيمعرتهيمكنلاالذيكالأمنهوالأمبن

منيزيد،مواصلاتهخطوطويمدحدودهفييتوسععندمافتحكل9:يقول

ولي!،المحتملةالاعتداءاتضدعنهايدافعانعليهينبغيالتيالمناطق

ومع"الكاملالأمنإلىالوصوليدعىالذيذلكلفتوحاتإذنجدهناك

صمةا،111،119!.خااا!لااةا3ة2*أ"اللاملريح"كابلفمؤح+:أ3لأ7،"!حيفادرامري(1)

..4691دارير-المركهوالترجمة3،99نيويورك
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الرئيسيةالعلةهيالأمننحوالدفعةان8:السياقهذافيريفيعلنذلك

العالمعلىالسيطرةعاولاتكلأنفيالثانيةالحجةوتتلخص."للامبريالية

النظاميسودأنعلىالعملالمعلنهدفهاكانبالدماءالأرضخضبتالتي

الله.شاءماإلىوالسلام

للدولةالسلميةالمزايافيالشكتثيرالتاريخفيصريعةنظرةمجردان

تلتالتيالسلامفتراتنسبيأقصيرةكانتكمنرىانويكفي،الواحدة

المجهوداتالىبالنسبةالرومانيةالامبراطوريةأوالصينيةالامبراطوريةقيام

الأمروينتهي،عانتهاالتيالضخمةوالتضحياتالشعوببذلتهاالتيالهائلة

نأحربلأيسبيللاالتيالدولعلنفسهاالأهليةالحربتفرضبأن

والنزاعاتالحاكمةالأسرونزعاتالأحزابصراعاتوتحل،قوتهاتوازن

وأالاقطاعيينالسادةوتوارث،وقادتهاالجيوشبينوالمنافساتالداخلية

)1(.الأمميةالحروبمحلالأقاليمحكام

الأهلية:للحروبالتاريخيةالأمية4-

ذاتحروبأالأهليةالحروبلاعتبارالمؤرخينمعظملدىاتجاههناك

فيلهاتكونبانجديرةالعكسعلىالأهليةالحروبولكن.ثانويةاهمية

اشدمنأنهاالقولالواقعفييمكنإذ،سببمنلأكزا،ولىالأهميةالغالب

النظروجهةومن،وشدتهانوعيتهاناحيةمناليهانظرنااذاضراوةالحروب

وأكزتخريبأعظمعامبوجهتسببالأهليةالحروبف!نوالسكانيةالكمية

فيالتدميرمنقدرأعظمحدثالحديثأوروباتاريخطولوعلى،ضحايا

حربأحدثتوكذلك،فرنسافيالدينيةالحروبوفيعامأالثلاثينحرب

فيالألمانيةالفزنسيةالحربمنأكثرالبشريةالخسائرمنالأمريكيةالانفصال

ذلكفيالضحايامنالروسيةالثورةكلفت1491حربوبعد،0187عام

تكبدتفقدوأخيرأ،سبقتهاالتيالدوليةالمعاركفيتكلفتممااكزالبلد

بحدها.وما23عى،لللاممعاهدةآلافثمانية"كتابانظر)1(
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تيجة،1491-1891لعامالأوروبيةالحربفيتشتركلمالتياسبانيا

خسائرمننسبأعلىهوماالخساثرمن-36919391منالأهليةللحرب

.الحربتلكخلالالتجاريةالدولمعظم

وتبعأ،التفككومنالتاسكمنأطوارالدولعلتتوالىوهكذا

التفتتأنويلاحظتفككثمعظيمةامبراطورياتتقومالمؤاتيةللظروف

التجمععمية،العمليتينولكن،بعدأالأشدالأقاليمجانبمنعمومأيبدأ

نأذلكمنواكثر،داميةصراعاتاصطحبها،الانفصالعمليةمثل

.التطورلهذانفسهاالأداةهيالحرب

غير)ذنتبدوالماضيفيأقيمتالتيالعظمىالدولنظامتجاربوأن

الأمورسارتفقد.الوسيلةبهذهالحربالغا،امكانيةالىبالنظربالمرةمقنعة

والأكزالأصغرالحروبمحلحل)ذ،تعويضمبدأهناككانأنهلوك!ا

حروب،العدفتراتعلالدوللاتبينأوالاقطاعيينالسادةبينتواترأ

الحروبتلكأحدثتهماتعادلخسائرواحدةبضربةتنزلتكبيرةأهلية

.الصغيرة

:الدولبينالتوازنمشروعات5-

فكرةعلىتقوموالتيالقانونيةالماريعبخلافالتوازنمشروعاتان

،القوةعاملالإعتبارفيتأخذ-السيادةفيالمساواةومنالقانونمنمجردة

التيالقوىبمقابلةالسلامصيانةيمكنبأنهالقائلةالنظروجهةمنتنطلقوهي

الآخر.البعضبعضهاويجمدالتوازنتحدث

فيتأملفهيالخصوصعلىرادعةاذنهذهالتوازنثروعاتوأن

قوىذاتدولبينالعالمتقسيمطريقعنكانسواءالسلاماستتباب

عنأو،الآخرالبعضبعضهايحترمأنيمكنالوجههذاوعلى،متعادلة

محاولاتاناصحابهاويرى،الأخلاقأووالمعاهداتالاتفاقياتعقدطريق

أنالمتواجهةالقوىفيالمساواةأظهرتماأذاأقلتكونسوفالحربشن
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الجانبين.منجدأفيهمشكوكأمرالحقيقةفيالنصر

،التصورهذالمثلالهجوميالمظهرعلىالتأكيدذلكمعالمناسبومن

أسرةتزيدأنثمنبأيتمنعلكيجاهدةتعمل)ذالعقيدةهذهأنذلك

تعتبرجيرانها،علىخطرأمعهاتصبحدرجةالىقوتهامنامةأوحاكمة

نأالىيعمدآخرتحليلفيالرايهذالأن،للحروبينضبلامصدرأ

الفرصة.تسنحكلماوقائيةبحروببالقيام،مكيافليفعلكما،الأمميوصي

وتحالفاتومعاهداتتدخلاتعنعبارةخاصبوجهأوروباتاريخوأن

ولا.لهاالموجهةالفكرةهيالتوازننظريةتكونعامةوحروبوتكتلات

العهدمنذتمنعآنفيالنظريةهذهبفضلنجحتقدأوروباأنفيجدال

الأدقالشرقينحضاراتفيحدثكماشاسعةامبراطورياتقيام،الرومافي

بفائدةإلاذلككلمنيخرجلمالسلامأننقررأنينبغيولكن،والأقصى

هزيلة.

،3لأ))ولسوليمثروعمثل،تتضمنالتيالتوازنمثروعاتوأن

تقسيماتقيمانإلىتهدفالمشاريعوهذهجدأقليلة،عاموتقسيمسبكاعادة

فيخططتهاالتيالتاريخيةالحدودمنبدلأوالتخومللأرضالعقلعلىمبنيأ

التاريخيةالظبيقاتانالأمرفيوالغريب.الحربيةالمعاركنتائجالغالب

لدولوسلميةاختياريةوتصفيةتفتيتطريقعنتمتقدالمبدالهذاالقليلة

مثلوأشهر،الصورةهذهعلتبقىأنيمكنلاأنهسادتهارأىعندماعالمية

تقسيمثم،ديوقليطبهقامالذيالرومانيةالامبراطرريةتقسيمهولذلك

.شارلكانامبراطوريةتقسيمثمالثلاثةأبنائهبينشارلمانامبراطورية

للدولالحياسيةالنظمعلىقائمةسلاممشروعات6-

ومعتقداتها:

الحرباسبابمنبانهاللدولالداخليةالسياسيةالنظمتتهمماغالبأ

ذاكأوالسياسيالنظامهذابأنيروننظرياتأصحابدائماهناككانوقد
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.السلامعواملمنعاملآخرنظامأوأن،للحربميالاساسهفيهو

النظامبانالقائلةالفكرةظهورالوسيطالعصرفينرىالوجههذاعلى

كانتالتيالاقطاعيةللحروبنهايةوضععندمابالسلاممعهأققدالملكي

لأوروبا.الداميالجر!آنذاك

بينالحروبمنلهاآخرلاسلسلةيثيرالملكيالنظامانطلقوللأسف

عثمرالرابعلوي!وحروبإيطالياوحروبعامالمائةفحرب،الحاكمةالأسر

بشنيبدأالذيالملككانإذ،للدولةورائيتصورعلىشرعيتهافيقامت

كانتو)ذا،فيهالحقلهأنيدعيبميراثعامبوجهيطالب،الحرب

فيمنهاالأسريةللحقرقمراعاةأقل،عشرالتاسعالقرنخلال،الحروب

.للملوكالشاغلا/لثمغلذلكمعالحروباستمرتفقد،السابقةالعصور

لهمصارفقدالحربشنفيالأولىالمكانةهذهللملوككانوإذ

العامةالقضيةوكانتالسلامالىالساعناهتماممنالأولالنحلبدورهم

وغرامهموحرصهماطماعهمبسببالحروبفييرغبونالملوكانفيتتلخص

حالةفيالشعبوإبقاءالداخليةالمشاكلعنالناسأشغاللأجلأوبالمجد

العصورجمهورياتتعرضهاالتيالأمثلةالكتاببعضيتناسىواذ،خضوع

جمهورياتإلىالملكياتتحولباناقتنعوافقدالبندقيةوجمهورياتالقديمة

السلميةالروحعلىكثيرأروسوويؤكد،العالميالسلامالىيؤدي

علىلعنتهفيهايصبعظيمةقصائدهيجوفيكتوروألف،للجمهوريات

الحاكمة.والأسرالملوك

قدراتهاشاملةوبصورةقيامهامنذاثبتتتدالديمقراطيةالنظمولكن

تظهرولم،الفرنسيةالثورةعهدفيالحديثالتجنيدنظامولدوقد،الحربية

فيإلاالخاليةالعصوربعدجديدمنالحقيقيةالاجباريةالعسكريةالخدمة

إلىالأمرآخرفينصلانولأجل،الوسيطالعصرفيالديمقراطيةالمجتمعات

يكنولم.شعبيةديمقراطيةنظمبينهافيماتتقاتلانينبغيكانالشاملةالحرب
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التيكتلكقاتلةمتطلباترعاياهيطالبأنالقديمالعصرفيلمليكأبدأ

وهتلرنابليونمثلانتخبهمالذيوهوالثعبصفوفمنبرزوازعماءتطلبها

...الخ

المزاياعنالدفاعالحقيقةفيالمنصفالباحثلدىالمستحيلمن

وبالمثلالدولشكلتغيرأنالتجربةلناترضح)ذسياسينظاملأيالسلمية

ويمكن،الأممعندالحربيةالميولعلىشيءفييؤثرلاالحاكمةالطبقةتغيير

،حرة(واستبداديةكانتسواءالحكوماتتنوعيكنمهماأنهايضأالقول

،التقاءنقطةجميعهالديهاف!ن،جمهوريةأوملكية،شعبيةأوارستقراطية

المذابح.فيوتتلاقىالحروبشنعلىأيضأتتفاهمأنهاهي

نأبذاتهبلدفييحدثقدأنهنفسهالمنصفالباحثيلاحظوسوف

فيللسلموميالأمعينةفتراتخلالللحربميالأ،تمامأمتماثلنظاميكون

الخاصولويسعرالثاكولوش!الرابعهنريكانفقد.أخرىفترات

لوش!مناستبدادأأقلملوكأيكونواولم،للسلمنسبيأيميلونملوكأعشر

للجمهوريةبالنسبةالأمروكذلك.للحربالميالعشرالرابع

مثلمثلهمالجمهوريونكانمثلأفيليبلوي!عهدففي،والجموريين

الملككانبينما،للحربميالين،برودونرأسهموعلىالاشتراكيين

للسلم.ميالينوالملكيون

النظمفياوالدينيةالمعتقداتفيالتماثليكنلمأخرىناحيةومن

سادتالتيالصورفيوحتى،الاخاءالىبالضرورةالأممليهىءالسعاسية

أكعرالمسلمونوكذلكبينهمفيماالمس!يحيونتقاتلفقدالقويةالعقدةفيها

التيالعظيمةالاممأظهرت0491عاموفي،الكفارضدقاتلواممابكثير

تنيرتفقد،النظامهذافيغريزيةسلمةروحأجمهورياتكلهاصارت

حلتالقلانسوعل،توميةحروبأالملكيةالحروبوأصبحتفقطاللافتة

علىالعسكريةالبزةوبقيت،اليجانمحلالثرفضعاراتأوالنجوم
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آخر.مجالفيالحروبعليةموضوععنالبحثينبغيذلكوعلى.حالها

الشرعيةمبدأمحلحلالذيالقومياتمبدأبدأالتاصععشرالقرنوفي

القومياتان"الثالثنابليونيعلنالم.للسلاماساسيعاملأنه،ا،سرية

الوحيدهوبرودونوكان(الأورووالاتحادوتمنيتقويأنتلبثلاالراضية

دستويفسكيتالكما،القومياتلأن،هذهالنظروجهةفييشاركلمالذي

هاجم،استحسانأتصفقاوروباكلكانتوبينما.أبدأراضيةتكونلن

فيالمتخاصمينوالديمقراطيين0330،()"،ولكوسوتوانتقدمازينيبرودون

كيرةيبدونسوفاالامبرياليينالديمقراطيين!بأنوتنبأ،1815معاهدات

القديمةالحاكمةالأسرمنوالفتوحاتللأمجادأعظموشهوةسلطاتهمعلىأكبر

بقايابالضبطباعتبارهاالملكيةالنظمأنيدركبرودونوكان.الشرعيةذات

وعلى،السيادةفيالتسلسللقبولاستعدادعلىكانت،الاقطاعيةال!ثرعية

هذاانذلك،خاصأتشددأالأمرأولمنيمثلالقومياتمبدأكانالعكس

مبنيقوي،الإلهيالحقمننابعةسيادةمننوعأالأمةعلىبإضفائهالمبدأ

الدولةنظامأواتحادينظامسبيلفيالسيادةهذهمنتعليلأيضدتشددها

الأعلى.

منوحداتهاتكونلاواسعةاتحاداتقيام(قربرودونانالمعروفومن

يعارضوكان،كثيرأمنهاأقلاقتصاديةوحداتمنولكنالكبرىالأمم

وقد،ديمقراطيأوملكينظامذاتأكانتسواء،الموحدةالدولمركزية

الوقتحتىلهيكنلمالقومياتمبدأانذلك،النقطةهذهفينبؤاتهتحققت

الفاتحينأشدأطماع،الشعبيالمستوىعلىعممأنهسوىنتيجةمنالحاضر

فيتنثرالحمايةمنحدراتعنالنابليونيةالفكرةرايناوقد.بالعظمةجنونأ

معمنهيقتطعولكهت،نظريأالجارقوميةتحترميفضلهاوالتي،مكانكل

وسائلوسرعةالأسلحةمدىازديادومع،أمنهلتأكيدترابهمنجزءأذلك

فأكثر،اكثرتمتدأنفعاليةذاتتكونلكيالمنحدراتلهذهينبغيالنقل

يسيرانمجبكانالذيالقومياتمبدأأنينبغيمنحدرإلىمنحدرومن
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علاستخدامهفيظهرفقد،والمحبةالسلممنمثاليعهدالىبالانسانية

حكممبدأمثلتمامأالداميةبالخلافاتمليء،الحاليالعصرحتىالأقل

مهماالحكوماتمعظمانلدرجةجدأضعيفةتبدونواياناف!نواخيرأ.الأسر

شنالىانساقتوقدنفسهاتجدبأندائماتنتهيقصدخيرومعنظامهايكن

.السلامعلىالحفاظلأجلالحرب

القانونعلىالقائمةاللاممثروعات

لتظيممشروع)قامةاثمرعينبعضحاولالوسيطالعصرأوائلمنذ

العمل،اليونانيةللمدن)1(الاتحاديةالمجالسقديمأكانتمثلما،يتيحدولي

المشروعاتهذهأهممننذكرأنويمكنالأممبينالسلامتغليبعل

المسيحية،للدولاتحادانشاءاقترحالذي.!أهكالاه3ديبورابييرمشروع

.س!شا3ش!حولكريسيامريكثم،المركزيجهازهعنعبارةتجمعمعهيكون

كافة،الأرضدولعلىالمثروعهذابسطاقترحالذي(0915-1648)

قرةذاتدولةعشرةضالىأوروباتقسيمتخيلالذي3(الاالأاوسولي

متساوية.وثروةمتعادلة

فيالكبرىالانسانيةالحركةظهورننتظرأنعليناكانفقدذلكومع

علىكانتفقدواقعيةتكنلمإذمشروعاتولادةلنرىعشرالثامنالقرن

السياسة.رجالمنالاعتبارموضعجعلهاماتفاصيلهافيالدقةمنالأقل

غ"،،ساء344،ولةء33ءأ!:بييرسانديالأب

بطرحبييرصانديالأببدأاوترختمؤتمرفي1713عامفي

كان1718أاعامفيأتمهوعندما"أوروباالىالدائمالسلاملاعادةمشروعه9

ويايةدينيةصغةذاتوكانت(حأ+هأاحأ"ه+ول)3عيهااطلقالتيالاتحاديةالمجال!هذه(1)

القالخلافاتفيومجكمونالمثركالصالحفييثاوروناليوسانيةالمددعنفدوبيروتفم

بينهم.نيتقوم
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الموسوعةرجالجانبمنبالبحثالتناولشرفالمشروعلهذا

.(الانسكلوبديونا)

بييرسانديالأبعليهأطلقماتكوينهوللسلامشرطأولإن

معاهدةعلتوقعالتيدولةوعشريناربعيضمالذي"الدائمالمجتمع)

أوترختفيأخيرأ)قرارهاتمالتي"3444ول4ول5القائمةالحالة"أساصأتتخذ

التخومذاتدائماالدوللكليكونسوف"أنهعلىتنصوالتيراستاتوفي

أيقبلمنيقتطعأنيمكنلاوطنيترابوكل،الحاضرفي.الوقتلهاالتي

عنأومختلفةأسربينبميثاقأوبالوراثةآخرترابأيضميمكنولا،دولة

بالخضوعبصكاوالغزوأوالبغأوالتخلأوالهبةأوالانتخابطريق

."ذلكخلافأوالرعايامنالارادي

إيراداتهامعتتناسببصورةدولةكلثماركةالثانيةالمادةوتقضي

تبلغلميزانيةدقيقةتوقعاتالتفاصيلفيوتدخل،العامةومصاريفهاوأعبائها

ر..الخالمساعداتالىمنهاالهامالقسميذهبمليونأوعشرونخمسة

إنهاءلأجل،الكبارالمتحالفونيمتنعإبأنيطالبالثالثةالمادةوفي

الىاللجوءعن،بدلاوالتيبينهمفيماالمستقبلةأوالراهنةالخلافات

التوفيقطريقفصاعدأالآنومندائمايتخذواأنعلىويتفقون،السلاح

،.العامةالجمعيةمقرفيالكبارالحلفاءبقيةبوساطة

الحلفإن":فيقولوالعقوباتبالتحكيمذلكمعيقضيولكنه

جيشوجوداذنوبلزم"ظالمةحربألنمنضدوكبيتسلحسوفالكبير

مفعمتوزيعهيبدوولكن،الجيشلهذادقيقأوصفأبييرسانيقدمدولي

والروسللأتراكيسمحأنالىوينتهي.الموقعينللأعضاءبال!نسبةبالحنطر

ثم.مجلسهفيمكانلهمليىولكن.حلفهفيبالدخول...الخوالتتار

أعمالهسيروفيالمجلسهذاتكوينفيكبيرةبدقةبييرسانالأبيتوسع

أربعمنويتكون،،+ء413ح،1*أ،5للسلامالثوخمجلس)عليهويطلق
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ومدةومرتباضهمأعمارهمويحدد،أمةوعرينأربعمنشيخأوعثرين

...الخمعاونيهموعددعضويتهم

ءأ!ء،ءلهولهـ"،ولمح!:بثتامجيرممي

الفهالذيبنتامالانجليزيوالمشرعالاقتصادعالمكتابمعرفةيتيسرلم

مروعهألناويقدم،قرننصفحواليبعدالاحقهمعرفة،9178عام

ئمومن،الحروببقيامأساسأالتجاريالتناف!"الدائمالعالميللسلام

لروبسبييرالشهيربالاعلانبنتامويرحب،الاستعماريللنظاماستنكارهكان

إلىوجهوقد"مبدأيخربأنمنأفضلالمستعمراتتدمرأن":القائل

نأالآراءلهذهبدلاوكان)المستعمراتتركعلىحثهبقصدمذكرةالمؤتمر

0917مايومنوالعشرينالثانيفيأنهحيثذاتهالعهدفيالهواءفيتذهب

للفتححرببأيةالقيامعنفرنساتمتنعبأنقرارأالتأسيسيةالجمعيةاتخذت

(.معروفةوالبقية...شعبأيحريةضدأبدأقواتهاتشخدموالا

وقد،الت!لحبتحديدوضوحفيلبتنامالدائمالسلاممشروعيطالب

حديثهموجهأفيقولمصاعبمنالغزوفيبماوانجلترافرنسايقنعأنأراد

،الأقوىالأمةايضأأنتمولكنكم،الكبارالمجرمونأنتمإنكم":لانجلترا

السببكانتقوتكموأن،القوةلديكمولكن،العدالةتخشونلاإنكم

".وظلمجورمنتقترفونلماالرثيسي

تيامف!نللسلامومؤتمرمحكمةالأمميمجلسهرأسعلىبنتامويضع

فرصةتكونسوف،أيضأالحروب(سبابالغاءمعاليهايحتكمعكمة

ذلكعلىوعلاوة،والحسدالظنسوءمحلالثقةتحلوسوفهائلةلمدخرات

عليهانطلقالتيالوساللوكلالصحافةباستخدامه،هذاالسلاممؤتمرفإن

الممكن،الغضبأسبابتتوقفلكيالنفوسيروضسوف،الدعايةاسم

يلحوأخيرأ.القوةاستخدام،عامةقناعةطريقعننتفادىالوجههذاوعلى

فائدةلاالسرية)ن):فيقولالدبلرماسيةالأعمالفيالسريةالغاءعلىبتام
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أ)1(.السلاموصالحالحريةصالحضدأيضأوهيمنها

خاصةأهمية،بنتامومشروعبييرسانمثحروع،المشروعينلهذينإن

ف!ن،قبلمنلتحقيقهاالجهودبذلتالتيالأنظمةكليتضمنانلأنهما

إلىتفاصيلهافيترجعالتحكيماوالدوليوالأمنللعدالةالحاليةالمثروعات

المشروعين.هذين

ثأولءول!عة،ولم!ولعك!ول3!ءول:حديثةنتائج

عاممنمايوشهرمنالثامنفي،التحكيمومواثيقلهايعكمة

رسميمندوببمائةممثلة،دولةوعشرونستاجتمعتمرةولأول8918

هذاوفي،العالمفيالسلامعلىللمحافظةوسيلةعنللبحثلهايمدينةفي

وبلادواليابانالصينعلعلاوةالأوروبيةالأممكلاشتركتالاجتماع

الكونتمنالأولىالمبادرةجاءتوقد.الأمريكيةالمتحدةوالولاياتفارس

وضح،العظمىالدولالىمذكرةوفيالثانينيقولاخارجيةوزيرمورافيف

يدرسأنواقترحقواهاوشتزفالدولمدخراتيستنفدالتسلحسباقان

أيضأ.والتحكيمالوساطةبلفحسبالتسليحمنالحدلا

فيالفشلهذاويرجع،الأولالمؤتمرذلكمصيرالفئلكانوقد

الحربثمالبويرحربانفجرتبقليلذلكوبعد،ألمانيامقاومةإلىمعظمه

.الأولالاجتماعذلكعلكردوذلكاليابانيةالروسية

تيودورالرئي!طلبعلىبناء7091عاملهاىفيثانمؤتمروانعقد

السلمزمنفيالدوليالقانونقواعدبتقنينالمؤتمرهذاقاموقد.روزفلت

ولكن-المحايدينوالأفرادالدولوواجباتوحقوق،الحربزمنوفي

دائماترفضالمانياكانتفقدعديدةبمعارضاتالأصاسيةالمساثلاصطدمت

المفاوضاتجديدمننمتدح،الحلنيةالدبلوماسيةمىعامأثلاثينامتمرتتجربة-اواليوا)1(

(.)المزلفالمامالرايتثيرلالأنهاالرنجة
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ذلكومع،للتحكيمالتاموالخضوعالتسليحتحديد9918عامفعلتوكما

تتصلعندماأحيانأمسموعةأحكامهاوكانتللتحكيممحكمةانشئتفقد

ثانوية.أهميةذاتبمسائل

فيجديدةآمالتولدت-14911891الأولىالعالميةالحربوبعد

يتضمنالذيالأممجمعيةميثاقفيذلكوتشكلللسلامتشريعيتنظيم

نأ(عضائهاعلىوكان.دائمةعامةوأمانةالجمعيةعالميةأساسيينمبدأين

بينمافتراتخلالبالأعمالالعامةالأمانةوتقومدولةمؤتمرفيدوريأيجتمعوا

.تمراتالمؤ

إخطاربعدالجمعيةمنينسحبأنعضولكلسمحبعدفيماولكن

نوعأالدوليالتحالفوصارعقوبةولاالتزاملاهناكيعدلمثمومنمسبق

نأيستطيعونالذينأعضائهعلىإلاسلطانهيمتدلاالحرالتجمعمن

المستقبلة.الارتباطاتمن،شاؤواما)ذا،يتخلصوا

الذي2891عامفيحاح،ع()!كا!)1!ك!كيلوجميثاقجاءذلكوبعد

بماالدولجميعخارجيةوزراءمن2891أغسطس27يومباريسفيوقع

الحربعنبالامتناعالدولجميعتعهدتوقد،الرايخخارجيةوزيرفيهم

...ذلكبعدحدثمانعرفونحنالوطنيةللسياسةكأداة

!صأء،83"ءء4ةهول!ا،ول"ا4ءول:الأطلنطيميثاق

الأسسبدورهالأطلنطيميثاقوضع4491أغسطسمن14في

الاجتماعفيالخصوصوعلىأوكسدمبرتونمؤتمروفي.المستقبللسلام

أمة،و(ربعون.اسبعفيهواشتركت4591عامفرنسيسكوسانفيالمتكامل

قيامفيحدثوكا،الدوليينوا،مناللامحفظأيبذاتههوالهدفوكان

ومستنكرةمرفوضةالحربتعتبر-كيلوجبريانميثاقفيوكماالأممجمية

التيشرقيبدوءا-ولكن.المتحدةالأممجمغبينالمساواةوأعلنترسميأ
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تؤخذأنيمكنأولأ-:لأنجزثيأأغفلتقدالأممجميعةعليهاسارت

.(بالاجماع)وليسبالأغلبيةالقرارات

الكبارالخمسةمنهمعضوأعشرأحدمنالمكونالأمنمجلسأن-ثانيأ

وفرنساالسوفيتيوالاتحادالعظمىوبريطانياالمتحدةالولايات)دائموناعضاء

اليدولهالسلامصيانةمسئوليةالواقعفييتولىالمجلسهذا()1(والصين

منأعضاءسبعةمن)يجابيبتصويتالقراراتوتتخذالقراراتفيالعليا

تكونأنوبشرط،الفيتوحقلهمالذينالدائمينالأعضاءأصواتضمنهم

.بالاجماعالأصواتهذه

عقوبات،ولسونروحعنيتباعدالذيفرنسيسكوسانمثاقويقرر

منها:الأدبيةالعقوباتغير

.المواصلاتووسانلوالدبلوماسيةالاقتصاديةالعلاقاتقطع-ا

الجويةالقواتتدخلعلىيعملأنللمجلسيمكنالاقتضاءعند-2

سيادةبدتمرةولأول.الدوليالأمنعلىللحفاظاللازمةوالبريةوالبحرية

نظر.موضعالدول

الاقتصاديةالجالاتفيدوليأتعاونأايضأالمتحدةالأممميثاقولقرر

علىللوصايةدوليأنظامأقرروكذلك،والتربويةوالطبيةوالثقافيةوالاجتماعية

السابقين.الأعداءلدولخاضعةكانتالتيالبلاد

الأخيرةالعالميةالمحاولةالمتحدةالأممميثاقيكونالوجههذاوعلى

عيبأالاطيةنيةعنيعبرالذيالعملهذافيوليس.السلامعلىللمحافظة

الطرقهذهكلأناذ،سويتقدالمشكلةأنافترضأنهفييتلخصواحد

وشنهاالحقيقيةوأسبابهاالصحيحةتطبيقهامعرفةدونالحربالناءتدعي

الخمةبقاءمععضو15إلىالأعضاهوزيدالأمنمجلساعضاءعدرفيتمديلحدثوتد)1(

.الكبار
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الشعوبممثليجهودفشلتفقدالعالميةالتطلعاتمنالرغموعل،الأكيدة

إلاالحربإلىينظرونلاأنهمفييتلخصالذيالمشرعنمنهجيطبقونلأحهم

لاالفرديةالنزاعاتانمع.الأفرادبينتنشأالتيللنزعاتمماثلنزاعأنها

فينجدهاإطلاقأعامةظاهرةفهيالحربأما0)9(ضرورةولااطرادأتمثل

أحدثها.الىالقدمفي)يغالأاشدهامنالبشريةالحضاراتكل

التثريعيةالخططأنوهياخرىنقطةأيفأهناكاننلاحظأنيمكن

هيالحربانفيمسلمتهاوتتلخص،حكقدالمكلةأنمقدمأتفترض

-هذهلهاوتبدو،)رادثهافرضالىللتوصلالدولاليهاتلجأالتيالوسيلة

وأللقانونمخالفتهااعلانتريدثمومنالشراسةمنشيءعلىالوسيلة

ليستإذ،تمامأمختلفأشيئأتبدوالحقيقةولكن،شديدأتقييدأتقييدها

يمكنلاحدثأبكونهاوهي،الحربأدواتنحناننابلأداتناهيالحرب

التركيباتمعارتباطهاوكذلكبنائهاعناصر)تكونحلقةمندفعه

باعناقناتمسكفهي(معرفتنامتناولعنبعيدةملابساتهاوانماطالاجتماعية

الجمعي.الجنونأوالنفسيكالوباء)نها،وجدانناعبروتحدث

تتخفىغايةإنهابالأصحاوذاتهافيغايةإنهابلوسيلةليستفالحرب

المخالفةتماممخالفةتبدوف!نهاالحروبمعظمحللناماوإ)ذا،وسيلةصورةفي

،الهذيانأوالوباءمثلتمامأ)راديةتكونأنعنوبعيدة،والصوابللعقل

نعاقبمثلماعبثألتبدوقانونيةبإجراءاتمنعهاأوتنظيمهافيالرغبةوان

يوصفانويمكن.التيفوئيدحمىأوالطاعونعدوىنقلواقعةبالقانون

يكونأنيجبهذاوعلى"المرضعنامتناعميثاق1بأنهمثلأكيلوجميثاق

علىالسيطرةللانسانيتيحأنالاجتماعلعلمالأساسيالعمليالدور

ولكن،للقدرالعمياءالقوىمسارويوجهمجولوأنالاجتماعيةالنزعات

ثملمجتحعكلنيوالجنحللجرائمالنويالعددأنايضأالاحصانياتتوضحذلكومع)1(

محينأ.اطرادأ
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أولأ)9(.القوىهذهعلىالتعرفأيضأينبغي

والنرفيهية:السيكولوجيةالمشاريع7-

متوارثةعادةمننوعهيالحربأنعامةبصفةالمثاريعهذهتفئرض

)خراجها)ذنر!نبغي،نزعاتنابعضانحرافمننوعهياوالأجدادعن

التربية.طريقعنالناستفكيرمن

الانسانية،لروحقليلأأوكثيرأمتسعأمكانأتفردالتيالأديانكلإن

تطلبوالحفلاتالكنسيةوالطقوساليوميةفالصلواتالتعليمهذاتمارس

!+ه!("السلامامنحنا)اللهم:السلاميمنحهااناللهالىكلها

أ"هول.403)*س!ح

الحربيةالروحلمحرأيضأكبيرأجهدأمختلفةدوليةمنظماتبذلتوقد

ئنجحلمالسلاممشاريعوكذلكللسلامالدعوةولكن،المدرسيةالكتبمن

لمولكنباليةأضحتالتىالحربدوافعفقطأسقطتأنهاسوىعاميوجه

اعتبار.أيلهايعد

كانكلماحضاراتنافيتنموكانتالحربيةالروحأنالبعضلاحظوقد

آلهةوأعيادالقديمةالدينيةالأعيادكانتمثلماالاجماعيالعيدمغزىيتضاءل

هؤلاءهـدقترح...الخالكبيروالحجالأوليمبيةوالألعابوالمهرجاناتالخمر

تنظيمات:ترفيهيمبشوىوعلىالأعيادتلكمحلتحلمختلفة)جراءات

الثقافيةوالتظاهراتوالمؤتمراتوالاحتفالاتوالحلاتوالسياحةللعطلات

الخصوصوعلىللترفيهأيضأهيموجهةسلوكيةتيسيراتوكذلكوالرياضية

قديمباتجاههذهالأخيرةالنظروجهةربطويمكنالأفراد"سخطلامتصاص"

ترفيهيةبداثلالناسعندالعنفولنزعاتللحروبنجدأنفييتلخصجدأ

ضرعةتعريفأبدأتتطعلماكا)ذتتخبطالقافويخةالمئاريعهذ.كلأننضيف(نعيا)1(

الدولي.القانونفياليدوضعأوالزمنبمرورالاكتابحقولاابدة
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الحضارةلمدىوجدتالتيتلكهيالمنظماتهذهمنمنظمةوأضهر

بساطهيمدالرومافيالسلامكانكلماذلكوبعد.أوجهافيوهيالاغريقية

لأ9343ءول4داالسركوألعابالخبزنظامكان،الامبراطوريةمدنعلى

وتسليتهمالسكانلاطعامالنائيةالمدنالىيدخلحول!ول!"34أ3س!هولحح"5

واستمالتهم.

ضخمةنسبةأنالواقع)ذالحديثةالحضاراتفييتعقدالموقفولكن

النظاميضعثمللحربالاعدادمنمعيشتهاوسائلتستخلصالسكانمن

لهميحتاجلاالذينالأفرادمنمتزايدأعددأالحربخدمةفيوالوظيفيالآلي

أخلاقياتناوفيللعملتنظيمنافيانقلابيحدثانينبفيثمومن،الانتاج

والعملالفراغاوقاتحضارة،35()1(دا3حأ)3فورييهكانكما،نخلقبان

يزاللااذقديمةلروا!سبنتيجةعامةبصفةتصورهنعافربماالذيالجذاب

.الاجباريوالعملوالعبوديةالرقذكرياتللعملتصورنايشوب

الديمغرافية:المشروعات

تقييدعلىتعملأنهافيالديمغرافيةالمشروعاتتلخيصيمكن

التاريخ،عبرشتىصورفيالمثعاريعهذهلنجدوأنا،الطبيعيالاخصاب

كانواالذينالأوائلالمسيحيينعقليةفيتميزأءالأكثرالصورهذهإحدىوتتضح

عنالسكانمنقسماخصابعدمويؤيدونالعسكريةالخدمةيرفضون

أوروباتملأكانتالتيوالأديرةوالبغالصوامعننسىألاوينبغيالعفةطريق

معالمعنعبارةالموضوعيالسلوكنظروجهةمنوهي،الضخمةبمبانيها

الحقيقةتبقى،عنهايقومالذيالتفسيريكنومهما،الانجابلوقفمقامة

التأمل.الىوعمويتهاالمنشآتهذهاستمراريدعوناأنومجب،الواقعة

خاصوجهوعلىالجزرسكانحضاراتبعضأيضأهناولنذكر

نايرىوكان(1837-1772)فرنياجتماعوعالمفيلوف"شأ(داأ،ع3عأ)3فورييه)1(

سرية.جماعاتفيالأفراديتجمع
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كانتاليابانوفي،المواليدتحديدتمارسكانتالتيالبولينزيةالحضارات

وعرونخمسةحوالي،محددعددفيالسكانلتثبيتقاشةسياسةهناك

كافةاستخدامطريقعنبهاحتفظوالذيالامبراطوريةكلفيمليونأ

الوسائل.

الموادكفايةعدمالىالاتجاهعلىخاصةبصفةمالتوسنظريةقامتوقد

الطريقةهي،والأوبئةالمجاعاتمثل،الحربأنرأيهوفي،الغذائية

فينظريتهمالتوصكتبوقد.والأقواتالسكانعددبينالتوازنلاعادة

وبعضأمريكالاستغلالكانالحينذلكومنذ.عثرالثامنالقرننهاية

رخاءأوروباسادانالسكانمنخاليةحينذاككانتوالتيالننيةالأصقاع

منتظهرالنظريةهذهولكن،المالتسيةالنظريةيناقضالذيالأمر،عظيم

أنويبدو،الأقواتفيالزيادةبتجاوزالسكانفيالزيادةهددتكلماجديد

ذلك.يثبتالغذائيةالموادأثمانفيوالمستمرالعامالارتفاع

فيالحربلأنالظاهرةمنجانبأالاتفسرلاالنظريةهذهولكن

ذلكومع،سيئأتوجيهأموجهرخاءظاهرةبالأحرىهي،الحضاريةصورتها

تسبقالتيالزائدةالوفرةلأنعظيمادورأفيهيلعبالديمغرافيالعاملف!ن

.الرجالفيوزيادةالمنتجاتفيزيادةواحدآنفيتتضمنانيجبالحرب

كلبينالوحيدةهيللسلامالديمغرافيةالمشاريعأنملاحظةوينبغي

الحضاراتفيالامكانأيفيتطبيقهايبدألمالتي،ذكرناهاالتىالمشاريع

ظروفنا،عنالاختلافكلمختلفةظروفهاكانتوالتيالبائدةأوالبدائية

الوقتفيانهنقررأنالمدث!ومن،مادرسمنهايستخلصأنيمكنحتى

والقوانينالعقليةتبقى،هائلأتقدمأالعامةوالصحةالطبفيهيحققالذي

كانالذيالعصرفيكانتكاالبلادمعظمفيبذاتهاهيبالسكاناتمعلقة

وحدهاالتوجيهفكرةلأن،منهمواحدليعيشأطفالعشرةانجابينبغي

تكمن،السكانيةالكثافةذاتالبلادفيحتىالسكانموضوعفيتطبقالتى
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منظمة.غيرزيادةالىتمييزبدونتؤديأنهافي

حربيةكارثةإلىالعالملجرتأهيلأعظمالمزهلينالبلدينأنيبدوواليرم

نفسهالوقتوفيالطيعيةالمواردأكثريمتلكاناللذانالدقةوجهعلىهما

روسياتستطيعوهكذا،الثابسنفي3الرجالمنحمميفائضأعظم

نأ،العقلعلىتاثموتقنيصناعينظاملأعظمنتيجةالمتحدةوالولايات

عنينجمأندونالرجالشبابمنضخمةنسبةالحربخدمةفيتضع

مليءمتعجرأتركيبأيمثلهذا)نعندهماالانتاجعلىيزثركبيرعائقذلك

.بالتهديدات

بالرجالالمشبعةحضاراتنافي،عاجلأأوآجلأإن،تواجهناوسوف

ايضأبلفحسبالعددياينظيمأعنيولاالديمغرافيالسلاحنزعمسألة

بفضلوذلكوانشذكرمنوالنوعوالأعمارالجماعاتفيتناسب)مجاد

التوليد.وعلمالبيرلوجيافيالتقدم

مناقئةاليونسكومنظمةناقشتهالذىالانسانحقوقاعلانفاتوتد

كانتصواء،عايأتنظطمنظمةحضارةفياذاعاصيةنقطةذلكمع،رائعة

حقعدايريدهاالتىالحقرقكلالانانيمنحانيمكن،ليبراليةأواثتراكية

وأمنالاقصاديالتوازنالىيسيءحينئذلأنهاعتبارايدونالانجاب

الجماعة.

:اللاحنزعمثرومحات8-

ا!ثدهافيهواثروعاتهذ.عليهترتكزالذيالعقلالتعليلإن

الغاؤهافيكنى،الأصلحةباصتخداميخاربونالناصأنحيث:باطة

.الحربعلواحدةبضربةلتقضي

كللأنقليلونهؤلاهولكن،الأسلحةبغتحريمالبعضيدس

كانتسواءالحجارةالالقصي!رةالعمامنصلاحالىيتحولأنيمكنضيء

مثذبة.كيرأومثذبة
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لها.خبثةخاصيةبببمعيتأسلحةتحريمفييتلخصئانبرنامجوهناك

استخدامتحريمعضرالثافيالقرنفيالبابواتأحدحاولالوجههذاوعلى

ح)أعمهح(4ح)ول،3،14لترانمجمعحرمبعدوفيما،والسهامالأقواص

صرعة،وفييحدثاناتعوديلبثلاولكناللولبذيالسهماستخدام

اذا8اللاحهذايدخلثمباستكارظهوؤيقابلجديدصلاخكلف!ن

لوفة.51العادات-في،القولأمكن

النحريم،لمبدأالغراصاتحربوكذلكالجويةالفاراتخضعثوقد

وممت!لكاتهم،المحاربينغيرهلاكالىحتمايمتدانبدلاكاناستخدامهالأن

الأسلحة.هذ.ضأنزجرىماذانعرتونحن

تمامأمغايزةنظروجهةالمفكرينبعضتبنىالمتكررالاخفاقهذالازاه

ويرون،فأكثرأكزفتاكةالأصلحةتصبحأنيتمنونأكمفيتتلخصوالق

الحربىبهذهوأنالحربضنعلىبعديجروء..الناصلنالوجههذاعلأنه

تحتالتىنفوصهم.الأسبخةفيتثيزالذيذإتهالرعببسبمبتشهيسوفي

حتىالأقلعلالشبزاتتلكدائماالتجريةكذبتقدأيضأوهن!.أيدعم

إلحاضبر.وقتنا

المدمرةتائجهبيننفرقأنيبفي؟-التسلحئأثيربالضبطهوما

مباثرةعلاقةهنالثليبىصأذيبدرالتدميرناحيةمن،)؟(التاريخعلوتأثيز

أعظمف!ن،المتراليةالحروبتشبهاالتىوالح!ياثرالأسلحةاتقإنبينوكيدة

ج!نكيزخإنحروبأوالبرنيةالحروبمذابحوس2،التار-لخإفيالمذابح

صغيرةوأصيافبوالحرابوالسهامالأقواصبواصطةنفذتمثلأاقدوتيمورلنك

صياصيأتفوقأالتسلحاتقدم-افييحققأنيمكنالعكسوعل،السخريةتثير

الىالفضلمرجعوربما5محوزونهاالذمن.لأولئكفحالةكا!هالألللافلأو

."التاريخعلالتسلحتأثير3:5(الا)3ءافولرانظر)؟(
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زوالبعدقرونثمانيةبيزنطةعاشتأنالماء،فوقالمنطلقةالنار

هوالناريةالأسلحةتقدمعاموبوجهالمدفعوأن.الرومانيةالامبراطورية

العسكريالتاريخأنالقولويمكن.والتتارالمنوللفزواتالنهايةوضعالذي

ناحيةومن،والدروعالأسلحةبينللملاثمةالدائمالجهدعنعبارةهو

والعدد.التقنيةبينأخرى

اعدادلتحديدمروعاتهناكالأسلحةتحديدمثاريعجانبوالى

الجيوشأنبفكرةضيءكلقبلمتأثرةمشروعاتوهي،الغائهاأوالجيوش

يمكنلاحربيةروحعليهمتسيطرالجيوشهذهقوادالأصحعلأوالدائمة

مثلالقتالإلىحاجةفي.الجيشان5:يقولبارادولبريفووكان.قمعها

الحديدمنقطعةتصيرأنخشيةالسيرالىحاجةفيهيال!القاطرة

وترقياتومكافآتوامتيازاتأمجادأالصراعمنيشفيدفالجيش،ءالصدى

التىللعسكريةالمعارضةالنظرياتتلخصالعبارةهذه.،شتىومكاسب

كلفيلأنحلولايةالىتزديلاوهي،دوريةبصورةللظهورتعردنراها

الجراحنالأطباءمثل،همالجيوشقادةكان!اذا،كامنةجنديةرجل

.؟المرضىالىأمالجراحالى،الهجوميوجهأنيحبمنف!لىللشعوب

الغاءتريدالتىتلكالجيوشابطالمشاريعمننقربانيمكنوأخيرأ

جمعيةخدمةفييوضعمحلهاوحيددوليجث!واحلالالوطنيةالجيوش

توجهأنيمكنذلكومع،جذابةحججمنالمروعهذايخلوولا.ا،مم

يمكناذ،الوحيدةالدولةدئروعاتالىوجهتالتىنفسهاالانتقاداتاليه

يعدولم،العالمفيالوحيدصاروقدالنوعهذامنجيثمأانمنتخشىأن

السلطةعلالاستيلاءالىقاطعبثكلينساقأنالأجنبيةالمنافاتمنيخاف

وسوف،الداخليةالأيديولوجيةأوالسياصيةالصراعاتفيالتدخلالى(و

تلكفييشاركلأنشتىبطرقإغراءموضعمنهايتركبالتىالعناصرتكون

مصدريكونانوممكن.لآرائهاأولعلاقاتهاتبعأالصراعاتمنا"نواعا
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التىالوحداتلدىالتجمعروحفيأوللقادةالشخصيةالأطماعفيالنزاعات

تاريخفيذلكعلىالأمثلةآلافرأيناانناوحيث.الجيشذلكت!ث!كلسوف

الىينقلبأنيمكن،أحيانأشجارمجردبل،الفرديةالمنافساتف!نالجيوش

حقمية.داخليةحروب
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!اكض

أنهامبدئيأتقررف!ذا،المراتآلافحدوثهاتكررقدظاهرةالحربان

لأيتخضعلاوانهاموجهةعليةكلعنمتجردةنظامأيعلتسيرلاظاهرة

منالرخيصالخبثأوالهوىتكونأنتعدولاوأنها،احتمالأيولاضرط

عنوننصرفللادابأمرهاندعأنفيبني،حكامهاأوالأممجانب

ثراستها.

للأصفوياولكنتاريخيةظروفمص!ألةهيالحربأنالبعضيععتد

لأنوجيهةأصبابأفيهنجدأنالممكنمنف!ن،التازيخيالظرفيكنمهما

ييرنهجلهاالحربلتبريرتقدمالتىالحججوأن،بينهمفمطالناسيتقابل

الذيذلكوان،الأخرىالاجتماعيةالظواهركلفيالحالهوكماعليه

عنصدرتعبارةلأجليتاتلونكانواالذينأولثكلذكرىرثاءي!ب!تسم

سياصيةنظريةسبيلفيحياتهيبذللأنصتعدأنرا.،أوجتينالقديس

أتدارالغالبفيهيالمتجاورةالثعوببينالمنافساتان،قلبهتملكت

ذلكفىمع(قرونخلالبذاتهاهيشجارهمموضوعاتوتستمر،جغرافية

تلبثلاثمحينأكدأوهي،أخرىتارةعتملةوكيرتارةعتملةكانتفقد

لماذا؟...تثعلأن
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الحكمقبلعلميةثراسةالحربدراسةمثروعأنبأنفسناأثبتنالقد

المجالهيالحربأليست:للدهشةداعهناكوليسعنيفةمقاومةيثيرعليها

حرمتالتىوالرعودالصواعقتبلمنكانتكماالمقدصالفزعلأنواع

فيأنههناننسىألاوينبغي؟للمقدساتالمدينينالطبيعةعلماءعلىدراستها

بالتشريح.يسمحيكنولمبالتعذيبيسمحكانالماضي

بتثجيعيتعلقفيماضديدأتحفظأوالدولوالأممالناسأبدىماواذا

يكلفلاللحروبمعهدبلدأيفييوجدلاإذ)للحروبالعلميةالدراصة

يكونهل(المطاردةطاثراتمنزوجئمنأومتوسطةدبابةثمنذلكمع

وحيلتهميختفينشوةأعبادهمأعظميرواأنبغموضيخشونلأضهمذلك

؟.تشهيالأخيرة

وفيتعرفأنقبلتؤمنأنهايبدوالبشريةللنفسالطبيعيالميلان

وأ(000سوىهناكليسامثلصيغماتفكيرعلىتيطرالحرباموضوع

وبا،خصللحربالكاذبللوضوجضحاياونكون0001إنايكفي

الحقليةنجدأيامناوفي،اصبابهامعالأحيانأغلبفيتختلطالتىلبواعثها

المساثل)ا!تلجأالطبيعيةالعلوممنأخيرأابعدتالتيبالحرالمؤمنة

الاجقماعية.

دراصةبدونالدواءايجاديدعيالماضيفي.ال!تجريبيالطبقان

اعتمدقديكنلماذاأيءتقدمابدأمحققأنللطبيكنلمولكن"للأمراض

المشث!فىمنأميةأكبريبدؤالمختبرأن)ذالبيولوجييندونالأطباهعلإلا

مسألةفيمسكناتصوىلدينايكونلنوكذلكحقيقيتقدمالىنصللكي

بفكرةمثتوبغيرللحربحف!يقيعلممنهجيةبطريقةنؤصس!لماذاالحرب

ولول3"4!!ولمبمهولولحلتجسيدا

التىالوميةفكرة.منالخاليةالموضرعيةالوحيدةالتيجةهوذلك)+ن

الراهنةالحألةضوءفيالحروبدراصةمناستخلاصها)مكانيةلناتبدو

-/01".،.لمعارفنا
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الحربعلمأوحرب

فأكز،أكزبهايح!الجميعأ!بححقيقيةمأصاةعصرنايعث!

مقدرأمرالوسيطالعصرفيأوالقديمةالعصورفيالأمركانكمااليومفالحرب

نفهالوقتوفيالدوليالقانون(ساسهيزالتولاالأممبينالعلاقاتفي

الأمم.لاشقلالوالتبريرالضابطهيزالتلا

آلاففذمارهاعنتخرجأنالحربمثكلةتتطعلمهنالالى

أخيرأتنتهيلكيالحطابيةوالسلميةالشرعيةالوميةبينتتذبذبفهيالنين

)ذاه:القديمالرومافيالاثرالمثليلخصهاالقالخاتمةالىقياسيةوبصورة

".للحربفاستعدالسلامأردت

للتفكيرمكانولااجتماعيوباءمننوععنعباؤالحربولكن

موضوعيةمعرفةالىالتوصلأولألناينبنيعلميةصلميةقيامفيبجدية

،.الحربالظاهرة

وضح)حن!هاهول!اه!(البلمولوجيثراصةلناتتيحذلكانتظاروفي

عنالقداصةصفةفحوبأنيسمحجديدجمالفيوالسلمالحربمسائل

الياصة.عنبالسلموتنأىالحرب

بينسوىالخيارالحاضرالظرتفيلناليسأنهيبدوآخرويقول

أكزنتلحوأنللحربالاصعدادفينستمران)ما:التاليينالملكين

مرةتنفجرحتى(يضأننتظرهاأنعل!يناوباختصار،فأحنوأحسنفأكز

تلرسبأنجديرةاجتماعيةظاهرةف!يهانرىأنأو"واقعأيبسببأخرى

ذاتلذلكتبعأوتكون،وأصبابهاالتركيبيةوعناصرهاوظائفهاناحيةمن

وقائية.وظ!يفة

جاهديننعملأوللحربنتأهبأنعليناعكومنحنوباختصار

.الحربعلم)قامةلأجل

اثه.بحمدتم
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